
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, Uppsala, den 11 januari 2019 

Carolina Bringbom, justerare 

Peter Jernb , sekreterare 

upPlalk, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

Plats och tid: Stationsgatan 12, 15.00-15.40 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga 
deltagare: 

Angelique Prinz Blix (L), Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordförande 
Carolina Bringbom (M), 2:e vice ordförande 
Mirj ana Gavran (S) 
Börje Hallberg (S) 
Annika Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C) 
Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Anneli Persson (SD) 
Salem Sarsour (S), ersätter Gabriel Söderberg 

Siri Strand (L) 
Joakim Strandman (MP) 
Roine Thunberg (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Rickard Löfberg (KD) 
Marlene Larsson (V) 
Josef Saffady Åhslund (Fl) 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, och förvaltningens avdelningschefer, 
informationsstrateg samt HR-chef 

Utses att justera: Carolina Bringbom (M) Paragrafer: 1 - 10 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Omsorgsnämnden 
Datum: 2019-01-09 Sista dag att överklaga: 2019-02-01 
Anslag sätts upp: 2019-01-11 Anslaget tas ner: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala. el?omsorgsnämnden, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Peter Jernb,e , sekreterare 



Unellue OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§ 1 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 11 januari 2019 klockan 15.00 på Stationsgatan 12. 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,Elki OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§3 

Sammanträdestider för omsorgsnämnden och utskotten 2019 
OSN-2019-0005 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att omsorgsnämnden under år 2019 sammanträder onsdagar klockan 16.00, utom där annat 
anges, följande datum: 9 januari klockan 15.00, 13 februari, 27 mars, tisdag 23 april, 22 maj, 
tisdag 18 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december, 

att omsorgsnämnden ska ha ett utbildningspass 13.00-16.00 i samband med nämndsammanträdet 
den 13 februari, 

att omsorgsnämndens arbetsutskott under år 2019 sammanträder måndagar klockan 16.00, utom där 
annat anges, följande datum: 4 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti, 
tisdag 17 september, 14 oktober, 18 november och tisdag 10 december, 

att omsorgsnämndens individutskott under år 2019 sammanträder onsdagar klockan 15.00, 
utom där annat anges, följande datum: 23 januari, tisdag 26 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 
tisdag 18 juni klockan 09.00, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december, 

att upphandlingsutskottet sammanträder vid behov, samt 

att godkänna övriga planerade eller ännu ej datumsatta sammanträden. 

Sammanfattning 
Antagna sammanträdestider är enligt förvaltningens förslag. Omsorgsnämndens sammanträden äger 
rum på Stationsgatan 12 och är öppna för allmänheten om inget annat anges i kallelsen. Nämndens 
arbetsutskott, individutskott och upphandlingsutskott är stängda för allmänheten. 

Övriga planerade sammanträden: 

• Omsorgsnämndens presidiums och förvaltningens möte med UPS: måndag 18 mars 2019, 
13.00-15.00. 

• Arena för samråd kring biståndsbedömningar (forum där individutskottet och 
handikapporganisationer deltar): onsdag 13 mars 2019, onsdag 15 maj 2019 och onsdag 16 
oktober 2019, 13.00-14.30. 

• Planerade halvdagar föreningsdialog: onsdag 8 maj 2019 och onsdag 9 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

75 



UPRIate OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

Övriga sammanträden — ännu ej datumsatta 
1 LSS-rådet 
2. Kommunala handikapprådet 
3. Kommunala pensionärsrådet 
4. Omsorgsnämndens presidiums och förvaltningens möten med TIPS, övriga 
5. Branschråd — nämndens presidiums möte med utvalda externa utförare tillsammans med 

förvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-03. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,Y6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§4 

Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter 
OSN-2019-0006 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare, 

att arbetsutskottet svarar för beredning av ärenden till nämnd, 

att till arbetsutskottet utse Angelique Prinz Blix (L) som ordförande, Loa Mothata (S) som 1:e vice 
ordförande, Carolina Bringborn (M) som 2:e vice ordförande och Araxi Tadaros (MP) 
som ledamot, samt utse Diana Zadius (C) som ledamot på ett år, samt 

att utse Börje Hallberg (S) och Lars Håkan Andersson (V) som ersättare och 
utse Stig Rådahl (M) som ersättare på ett år. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har att fatta beslut om inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter för 
perioden 2019-01-01-2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§5 

Inrättande av förstärkt arbetsutskott tillika upphandlingsutskott samt val 
av ledamöter 
OSN-2019-0006 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att inrätta ett förstärkt arbetsutskott tillika upphandlingsutskott bestående av arbetsutskottet samt en 
ersättare och en adjungerad ledamot, 

att utse Annelie Persson (SD) som ersättare, samt 

att utse Josef Saffady Ahslund (Fl) som adjungerad ledamot. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har att fatta beslut om inrättande av arbetsutskott och upphandlingsutskott samt val 
av ledamöter för perioden 2019-01-01-2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande 

d'23 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§6 

Inrättande av individutskott samt val av ledamöter 
OSN-2019-0006 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att inrätta ett individutskott bestående av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare, 

att i individutskottet utse Loa Mothata (S) som ordförande, Carolina Bringbom (M) som vice 
ordförande, Araxi Tadaros (MP) och Mirjana Gavran (S) som ledamöter, samt utse Evelina 
Solem (KD) som ledamot på ett år, 

att utse Börje Hallberg (S) och Marlene Larsson (V) som ersättare, samt Roine Thunberg (M) som 
ersättare på ett år, samt 

att förordna från och med 1 januari 2019 enligt följande turordning för individärenden som fattas vid 
brådska (ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen: 

1. Loa Mothata (S), ordförande 
2. Carolina Bringbom (M), vice ordförande 
3. Araxi Tadaros (MP), ordinarie ledamot 
4. Mirj ana Gavran (S), ordinarie ledamot 
5. Evelina Solem, ordinarie ledamot (vald på ett år). 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har att inrätta ett individutskott och utse ledamöter och ersättare. 
Individutskottet ansvarar enligt delegation för beslut i individärenden som inte har delegerats till en 
annan delegat i omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§7 

Val av ledamöter till LSS-rådet 
OSN-2019-0007 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att som ledamot tillika ordförande i LSS-rådet utse Joakim Strandman (MP), 

att som ledamöter i LSS-rådet utse Angelique Prinz Blix (L) och Loa Mothata (S), samt 

att som ersättare på ett år utse Stig Rådahl (M) och Rickard Löfberg (KD). 

Yrkande 
Lars-Håkan Andersson (V) yrkar för vänsteroppositionen att den skall tilldelas en plats som 
adjungerad ledamot i LSS-rådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget förslag att välja tre ledamöter och två ersättare i LSS-rådet mot 
Lars-Håkan Anderssons (V) yrkande att vänsteroppositionen skall tilldelas en plats som 
adjungerad ledamot i LSS-rådet och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag. 

Sammanfattning 
LSS-rådet arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer som har rätt till stöd och hjälp 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rådet hanterar konkreta ärenden 
som rör LSS-gruppens vardag och består av representanter från omsorgsförvaltningen, 
omsorgsnämnden samt från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HS0). 

Omsorgsnämnden utser tre ordinarie ledamöter och två ersättare i LSS-rådet enligt föreskrifter antagna 
av omsorgsnämnden den 14 december 2017. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§8 

Val av ledamöter till Kommunala handikapprådet 
OSN-2019-0007 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att till ledamöter i Kommunala handikapprådet utse Siri Strand (L) och Lars-Håkan Andersson (V). 

Yrkande 
Carolina Bringbom (M) yrkar för Uppsalaalliansen att nämnden ska utse Siri Strand (L) och 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) till ledamöter i Kommunala handikapprådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget förslag att välja Siri Strand (L) och Lars-Håkan Andersson (V) till ledamöter 
i Kommunala handikapprådet mot Carolina Bringborns (M) yrkande att utse Siri Strand (L) och 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) till ledamöter i Kommunala handikapprådet och finner att nämnden 
beslutar enligt eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet (KHR) arbetar för att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och 
opinionsbildning inom områden som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av 
representanter från kommunen och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). 

Omsorgsnämnden utser ledamöter enligt föreskrifter antagna i kommunstyrelsen 17 december 2014. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/ 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§9 

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet 
OSN-2019-0007 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att till ledamot i Kommunala pensionärsrådet utse Salem Sarsour (S). 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samråd och dialog i 
övergripande frågor av intresse för kommunens äldre. Rådet består av representanter från fem 
kommunala nämnder, kommunstyrelsen och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). 

Omsorgsnämnden utser ledamot i Kommunala pensionärsrådet enligt föreskrifter antagna av 
kommunstyrelsen den 14 oktober 2015. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upl?».», OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-09 

§ 10 

Fastställande av delegationsordning för omsorgsnämnden 
OSN-2019-0008 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att anta omsorgsnämndens delegations- och arbetsordning i enlighet med förvaltningens förslag, 

att uppdra till förvaltningen att när behov finns arbeta fram förslag till revidering av 
delegationsordningen. 

Sammanfattning 
I den föreslagna delegations- och arbetsordningen föreslås beslut om bland annat: 

• Rätt för ordförande att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden 
• Hur handlingar undertecknas på nämndens vägnar 
• Behörighet att ta emot delgivningar 
• Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
• Delegation till utskott och tjänstemän 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas på särskild delegationslista. Förteckningen 
ska månadsvis översändas till nämndens sekreterare, som anmäler dessa till nämndens nästa 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-01-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7'd ) 
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