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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-06-14

Plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.30

Tjänstgörande:

Eva Christiernin (S), ordf
Asa Puide (MP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz Bliz (L), 2:e vice ordf
Jonny Husén (S)
Britt-Marie Löfgren (S)
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Kerstin Andersson (MP)
Therese Rhann (V)
Stefan Hamnstedt (C)

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör, Ann LarA. n, avdelningschef, Magnus Johannesson, avdelningschef,
Lena Thalkn, avdelningschef, Ida Sverkersson, verksamhetscontroller, Heléna ThorénLindqvist, kommunikatör, Maarit Rajamäki, strateg, Evelyn Widenfalk Ehlin, strateg,
Jeanette Nordin, strateg och Siw Hansson, MAS

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (L)

Justeringens
plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, 2016-06-22

Ersättare:

Paragrafer:

Börje Hallberg (S)
Josefin Mannberg (S)
Björn Lind (V)
Ludvig Arbin (L), t o m § 98

93-112

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

Angelique Prinz Blix (L), justerare

u-A,k

Kerstin Sundqvist, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2016-06-14

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-06-23

2016-07-14
2016-07-15

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-06-14

§ 93
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
22 juni 2016.

§ 94
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§ 95
Föreningsinformation — Balans Uppsala
Föreningen Balans Uppsala berättar om sin förening och dess aktiviteter.

§ 96
Arbetet om partnerskap med FUB-gården Tallkrogen
Förvaltningen informerar om att föreningsbidrag för år 2016 har utbetalats till FUB-gården
Tallkrogen. Partnerskap kommer att behandlas av nämnden hösten 2016 inför ett eventuellt
partnerskap år 2017.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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§ 97
Uppföljning serviceboenden
Förvaltningen avser att i augusti 2016 redovisa uppföljning av serviceboenden.

§ 98
Kommande LSS-boenden
Ett LSS-boende i Bälinge är klart i slutet av år 2017 och ett boende i Norby är klart i början av
år 2018.
Ett boende inom socialpsykiatri i Danmarks by är klart november-december 2016.
Ett boende för yngre dementa är klart april 2017.
Ett trapphusboende är klart i slutet av 2017.
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§ 99
Uppföljning av inriktningsmål samt uppdrag och riktade insatser i Mål och budget per april
2016. Dnr OSN-2016-0108
Beslut
att godkänna uppföljning av inriktningsmål samt uppdrag och riktade insatser i Mål och budget per
april, samt
att avge uppföljning med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen,
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-26 till beslut.

Nämnden har att upprätta delårsbokslut per april 2016. I detta ärende redovisas uppföljning av
kommunövergripande mål, uppdrag och riktade satsningar. Dessutom redovisas nämndens arbete
utifrån den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
nivå, Council of European municipalitis and region(CEMR) förkortat CEMR-plan. Den inkluderar
också nämndspecifika mål och åtgärder.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-06-14

§ 100
Månadsbokslut och prognos per maj 2016. Dnr OSN-2016-0108
Beslut
att godkänna ekonomiskt bokslut per maj 2016 om 8 890 tkr.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-13 till beslut.
Nämnden redovisar ett majbokslut på 8 890 tkr, vilket är 1,3 procent lägre än budget.
Nämnden fortsätter redovisa ett positivt resultat. Under maj inkom en återbetalning från
Försäkringskassan för personlig assistans på 1,3 mnkr vilket bidrar till det detta. Budgeten är även
lagd för att möta kostnader som kommer senare under året, vilket gör att det i början av året ger ett
positivt resultat.
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§ 101
Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska
uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder. Dnr OSN-2016-0151
Beslut
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-26 till beslut.
Uppsala kommun har från Socialstyrelsen fått remiss gällande föreskrifter om socialnämndernas
skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder.
Omsorgsnämnden svarar för den del som avser personer med funktionshinder och äldrenämnden för
insatser till äldre.
Omsorgsnämnden i Uppsala kommun instämmer med Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om
socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Det förslag på förändringar som Socialstyrelsens remiss avser bedöms ha en mycket liten påverkan
på omsorgsnämndens rapporteringsverktyg.
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§ 102
Patientsäkerhetsberättelse 2015. Dnr OSN-2016-0161
Beslut
att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2015, samt
att besluta enligt förslag om övergripande mål och strategier för 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-23 till beslut.
Omsorgsnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och att hög patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslagen
upprätthålls.
Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska patientsäkerhetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Mål och strategier för 2016
1. Tydliggöra hälso- och sjukvårdens kvalitetsområden i beställarförvaltningarnas interna
processer genom att
utveckla de interna samverkansprocesserna mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
upprätta rutiner för implementering av riktlinjer som fastställts i samverkan mellan
kommuner och landsting i Uppsala län (TKL).
2. Verka för att jämlik och säker hälso- och sjukvård erbjuds oavsett förvaltningsområde,
boendeform eller ålder genom att
granska den information som ges till medborgaren
utveckla användandet av de statistikrapporter som kvalitetsregistren erbjuder
utveckla närvårdsamverkan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-14

§ 103
Mässan Hela vägen. Dnr OSN-2016-0169
Beslut
att omsorgsförvaltningen inte ska arrangera mässan Hela vägen 2016
Reservation
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg-Kjelsson (M) och Stefan Hamnstedt (C)
reserverar sig till förmån för Angelique Prinz Blix (L) yrkande och enligt bilaga 1.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-26 till beslut.
Omsorgsförvaltningen, tidigare kontoret för hälsa, vård och omsorg, har i samverkan med
utbildningsförvaltningen, tidigare kontoret för barn, ungdomar och arbetsmarknad, i sammanlagt
fem år arrangerat mässan Hela vägen. Mässan har vänt sig till personer som har behov av särskola
och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller annat stöd.
Den grundläggande tanken har varit att målgruppen vid ett samlat tillfälle skulle kunna få
information och inspiration om möjligheter till framtida utbildning, arbete och stöd.
Utbildningsförvaltningen har beslutat att inte anordna någon mässa under 2016. Omsorgsförvaltningen menar att om mässan ska arrangeras enbart av förvaltningen så innebär det att särskolor
och gymnasiesärskolor inte kommer att delta. Målgruppen för mässan är då enbart ungdomar som
ska välja daglig verksamhet eller ledsagarservice och den gruppen är ganska liten år 2016. Antalet
elever som går ut från särskolan våren 2016 är drygt 25.
Yrkanden
Angelique Prinz Blix (L) yrkar följande:
att nämnden även 2016 ska anordna mässan,
att nämnden ska bjuda in alla elever i de sista åren i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, deltagare i
daglig verksamhet och andra som kan ha behov av verksamheten som utställarna på mässan
erbjuder, samt deras företrädare som anhöriga, gode män och ledsagare,
att verka för att kommunala och fristående skolor som är av relevans för målgruppen deltar, liksom
folkhögskolor, intresserade arbetsgivare/arbetsplatser, universitet och högskolor, Infoteket, samt
daglig verksamhet i olika regi,
att söka samarbete med landstingets Hälsa och habilitering, samt
att mässan marknadsförs i lämpliga kanaler.
Eva Christiemin (S) yrkar i enlighet med föreliggande förslag.
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Sammanträdesdatum: 2016-06-14

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelique Prinz Blix (L) yrkande mot eget och finner bifall till
föreliggande förslag.

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Eva Christiernins (S) förslag röstar ja och den
som röstar för Angelique Prinz Blix (L) förslag röstar nej.
Asa Puide (MP), Jonny Husén (S), Britt-Marie Löfgren (S), Kerstin Andersson (MP), Therese
Rhann (V) och Eva Christiemin (S) röstar ja. Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger
Liljeberg-Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och Stefan Hamnstedt (C) röstar nej.
Därmed bifalls föreliggande förslag med 6 ja-röster mot 5 nej-röster.
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§ 104
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr OSN-2016-0177
Beslut
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som
31 mars 2016 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, samt
att överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-14 till beslut.

Omsorgsnämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och
kommunfullmäktige beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre
månader från dagen för beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Det senaste kvartalet var det totalt 88 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader,
29 kvinnor och 59 män. Fördelningen icke verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 26
SoL-beslut respektive 62 LSS-beslut. Inom SoL är det företrädesvis kontaktperson som ej
verkställts och inom LSS, bostad med särskild service samt kontakperson.
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§ 105
Avgifter för resor till daglig verksamhet. Dnr OSN-2016-0109
Beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från 1 augusti 2016 avskaffa avgiften
för resor till och från daglig verksamhet med fordon som körs av upphandlade företag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-14 till beslut.
Omsorgsnämnden ansvarar för resor till och från daglig verksamhet. Resorna är avgiftsbelagda.
Omsorgsnämnden har vid flera tillfällen gett uttryck för en vilja att sänka och på sikt ta bort
avgifterna. För ett år sedan sänktes avgiften, under vintern avskaffades en del av den och nu föreslås
kommunfullmäktige ta ett slutligt steg och helt ta bort avgiften.
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Sammanträdesdatum: 2016-06-14

§ 106
Inkommen skrivelse från FUB Uppsala och Autism- och Aspergerföreningen Uppsala. Dnr
OSN-2016-0175
Beslut
att begäran i skrivelse till nämnden från FUB Uppsala och Autism Aspergerföreningen Uppsala att
alla ska behandlas lika på så sätt att avgiften för taxiresor tas bort samt att företrädare för
föreningarna ska få delta när omsorgsförvaltningen utreder resorna till och från daglig enligt
uppdrag från den 24 april 2016 hänskjuts till nämndens LSS-råd, samt
att nämndens uppdrag till förvaltningen att utreda resorna till och från daglig verksamhet även ska
inkludera att utreda den faktiska tiden på daglig verksamhet för hela målgruppen
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-14 till beslut.
Skrivelse har inkommit till nämnden från FUB Uppsala och Aspergerföreningen Uppsala.
I brevet ställs krav att föreningarna ska ha möjlighet att delta i utredning ang resor till och från
daglig verksamhet, avgifter för resor och den faktiska tiden på daglig verksamhet för hela
målgruppen.
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§ 107
Avtalsuppföljning på Bladmossevägen 2 och Hagtorpsvägen 9, bostad med särskild service
LSS. Dnr OSN-2016-0010
Beslut
att med beaktande av resultatet godkänna rapporten.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-23 till beslut.
Efter genomförd avtalsuppföljning konstaterade omsorgsförvaltingen brister gentemot ingånget
avtal inom sju områden: Verksamhetsansvarig och ledning, Bemanning, Personalens kompetens
och kompetensutveckling, Hälso-och sjukvård samt rehabilitering, avvikelsehantering,
genomförandeplaner samt kost.
Eftersom bristerna som framkom vid avtalsuppföljningen inom verksamheterna bedömdes som
allvarliga kallades verksamhetschef och regionchef till omsorgsförvaltningen för en dialog om
verksamheterna. En handlingsplan för hur Attendo AB planerade att komma till rätta med dessa
avtalsbrister begärdes in och godkändes efter komplettering.
Omsorgsförvaltningen planerar att, utifrån de planerade åtgärder som beskrivits i
handlingsplanerna, göra ett ytterligare besök i verksamheten under 2016 för att försäkra att det
ingångna avtalet efterföljs.
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§ 108
Information från förvaltningen
Förvaltningen infoHnerar om korttidsboenden för barn och unga.

§ 109
Rapporter från förtroendevalda
Eva Christiernin (S) informerar om att kommunfullmäktige beslutat om ny nämndorganisation som
träder i kraft den 1 januari 2017.
Björn Lind (V) informerar om deltagande i kurs "Första hjälpen psykisk ohälsa". Kursen har
genomförts vid två dagar.
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§ 110
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 från Hjärnfonden angående en bra och jämlik strokebehandling
Socialnämnden 2016-05-20, § 99, Samverkansprojekt skolnärvaro — "Vända frånvaro till
närvaro"
Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 101, Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun
Kommunfullmäktige 2016-05-30, § 105, Ändrad fördelning av kommunbidrag mellan nämnder
2016
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2554-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1145-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1113-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1146-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1909-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2631-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2755-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6837-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6840-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1791-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1703-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3273-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3336-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3721-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3722-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 376-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 223-16
Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 3184-16
Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 4332-15
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§ 111
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande delegationslistor:
•

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) under maj månad 2016

§ 112
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•
•
•
•
•

Protokoll från arbetsutskott 16 maj 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 8 juni 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 27 maj 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 14 juni 2016
Protokoll från förstärkta arbetsutskottet 8 juni 2016
Protokoll från facklig samverkan 9 juni 2016

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar!
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OSN 14 juni 2016 ärende 11, Mässan Hela vägen
Alliansen anser att mässan fyller en funktion som inte kan ersättas med förbättrad information på
hemsidan. Att vid ett tillfälle personligen möta en mångfald av skolor, folkhögskolor, högskolor,
universitet, dagliga verksamheter, arbetsgivare med flera aktörer som kan vara aktuella för
framtida sysselsättning är värdefullt och nämnden bör därför värna och utveckla mässan, inte
avveckla den.

Alliansen yrkar därför:
Att nämnden även 2016 ska anordna mässan.
Att nämnden ska bjuda in alla elever i de sista åren i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, deltagare
i daglig verksamhet och andra som kan ha behov av verksamheten som utställarna på mässan
erbjuder, samt deras företrädare som anhöriga, gode män och ledsagare.
Att verka för att kommunala och fristående skolor som är av relevans för målgruppen deltar,
liksom folkhögskolor, intresserade arbetsgivare/arbetsplatser, universitet och högskolor,
Infoteket, samt daglig verksamhet i olika regi.
Att söka samarbete med landstingets Hälsa och habilitering.
Att mässan marknadsförs i lämpliga kanaler

Angelique rinz Bli (L)
2:e vice ordförande

Stig Rådahl (M)

Inger Liljeberg-Kjelsson (M)

Stefan Hamnstedt (C)

