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Datum för 
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Sista dag för överklagande: 
Datum för anslags nedtagande: 
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2017-11-21 

Uppsalau , OMSORGSNÄMNDEN 

1(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.30 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordf 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordf 
Jonny Husén (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Anton Berg (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Joakim Strandman (MP) 
Therese Rhann (V) 
Rebecca Larson (C) 
Evelina Solem (KD)  

Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Josefin Mannberg (S) 
Eric Lennerth (M) 
Annika Ström (MP) 
Björn Lind (V) 
Ludvig Arbin (L), t o m § 128 
Åsa Samuelsson (KD) 

Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Åsa Markström, 
avdelningschef, Ingrid Larsson, avdelningschef, Karin Brolin, avdelningschef, Helena Thorén 
Lindqvist, kommunikatör, Susanna Hjort, ekonomichef och Yvonne Flambe, strateg 

Utses att justera: Angelique Prinz Blix (L) Paragrafer: 119-134 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, 2017-10-27 

Underskrifter: 

 

Eva Christiernin (S), ordförande 

c)446.  LL'Aol..cyb° 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Angelique Prinz Blix (L), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Förvaringsplats Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 
för protokollet: 

Underskrift: L14.A.4   
e 

Kerstin Sundqvist, sek eterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 119 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Samarbete med Forum för Brukarinflytande 
Särskilt partiaktivitet 

§ 120 

Uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering inom boendestöd, socialpsykiatrin 

Förvaltningen informerar om att det inom förvaltningen tillsatts en jämställdhetsgrupp bestående av 
fyra personer, som ska arbeta med jämställdhetsfrågor. 

§ 121 

Uppföljning av individutskottet per september 2017 

Omsorgsnämnden beslutade den 26 april 2017, § 51, att inrätta ett individutskott. Fram tills dess har 
nämnden haft två utskott för individärenden. I och med inrättandet reviderades delegations- och 
arbetsordningen för att delegera fler ärenden till förvaltningen och därmed minska antal 
individärenden till individutskottet. Ett konstaterande är att antal ärenden till individutskottet 
minskat och därmed har ny delegations- och arbetsordning fått genomslag. 

Ny uppföljning sker hösten 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 122 

Månadsbokslut och prognos per september 2017. Dnr OSN-2017-0186 

Beslut 
att godkänna ekonomiskt bokslut per september om 2 743 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-16 till beslut. 

Nämnden redovisar ett septemberbokslut på 2 743 tkr, vilket är 1,7 mnkr sämre än budget och 0,7 
mnkr sämre än prognosticerat. 

Hemtjänst/hemvård avviker negativt mot budget med 3,1 mnkr och ligger i linje med 
prognos. Assistansersättning från försäkringskassan fortsätter att visa ett sämre resultat mot budget 
med 9,1 mnkr men ligger även den i linje med prognos. 

Nettokostnaderna för socialpsykiatriboenden för både yngre och äldre samt LSS-boenden har en 
positiv avvikelse mot budget med 34,1 mnkr och -1,4 mkr mot prognos. 

Nämnden vidtar fortlöpande åtgärder för en ekonomi i balans och gör bedömningen att årets utfall 
ligger i spannet 0 till -5 mnkr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 123 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni 2017. Dnr OSN-2017-0522 

Beslut 
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 

30 juni 2017 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens rapporterings-
skyldighet 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 2017-10-05 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 inte verkställts inom 
tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. 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 77 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader, 
34 kvinnor och 43 män. Fördelningen ej verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 9 
SoL-beslut respektive 68 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med 
särskild service samt kontaktperson som ej verkställts inom tre månader. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 124 

Sammanträdestider år 2018 för omsorgsnämnden. OSN-2017-0516 

Beslut 
att omsorgsnämnden har öppna sammanträden under år 2018 klockan 15.00 följande datum: 

31 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 30 augusti, 26 september, 31 oktober, 
22 november och 13 december, 

att omsorgsnämndens arbetsutskott under år 2018 sammanträder klockan 15.00 följande datum: 
22 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 12 juni, 20 augusti, 18 september, 22 oktober, 
12 november och 3 december, samt 

att omsorgsnämnens individutskott år 2018 sammanträder klockan 8.30 följande datum: 
31 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 30 augusti, 26 september, 31 oktober, 
22 november och 13 december. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-16 till beslut. 

Omsorgsnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott och 
individutskott. Upphandlingsutskott sammanträder då upphandling föreligger. 

Under 2018 kommer omsorgsnämndens sammanträden (del av) att vara öppna för allmänheten, 
dock inte utskottens sammanträden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 125 

Personliga ombud. Dnr OSN-2017-0206 

Beslut 
att inte utlösa den sista optionstiden om 1 år, det vill säga perioden 2018-10-01 till 2019-09-30 av 

personliga ombud med Sofrosyne AB, 

att genomföra en ny upphandling av verksamheten med personliga ombud, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-16 till beslut. 

Verksamheten med personliga ombud är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 
och där Sofrosyne AB vann upphandlingen. Kontraktsperioden är 2014-10-01 — 2017-09-30 med 
option att förlänga avtalet med ytterligare 1 + 1 år. Avtalet är förlängt med option 1 år till 
2018-09-30. 

Anledningen till att förvaltningen föreslår omsorgsnämnden att inte förlänga med den sista 
optionstiden, är att personer i behov av personliga ombud ökat med cirka femtio procent sedan 
upphandlingen genomfördes. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 126 

Frågeställningar från HSO. Dnr OSN-2017-0553 

Beslut 
att i enlighet med förvaltningens förslag avge svar till HSO på inkomna frågeställningar, samt 

att uppdra till Arenan för samråd kring biståndsbedömning att vidare behandla frågeställningarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-18 till beslut. 

Nämnden har tillsammans med HSO haft en styrgrupp kring vägledning för myndighetsutövning. 
Under styrgruppens möte i maj 2017 presenterade HSO fem frågeställningar som de önskar 
besvarade av nämnden. I juni 2017 beslutade nämnden att inrätta en arena för samråd kring 
biståndsbedömning. Syftet med arenan är att lyfta principiella frågor för att söka lösningar på dessa. 
Arenan ska bidra till ömsesidig kunskapsspridning, tillit till välfärden och främjande av god kvalitet 
i myndighetsutövning. 

De fem frågeställningarna är: 
• Hur avser omsorgsnämnden att hantera åsiktsmotsättningar kring bedömningen av den enskildes 

behov? 
• Hur kommer omsorgsnämnden att garantera att LSS-personer får ha kvar sitt stöd vid 

oförändrade behov? 
• Hur ser omsorgsnämnden på kombination av LSS-insatser? Anser nämnden exempelvis att en 

person som har insatsen bostad med särskild service inte kan få kontaktperson eller 
ledsagarservice? 

• Hur avser nämnden att garantera att målen och kvaliteten i given insats följs upp regelbundet? 
Att individuell plan enligt LSS regelmässigt erbjuds och att syftet med en plan förklaras? 

• Hur avser omsorgsnämnden att garantera att den enskilde inte har merkostnader vid utnyttjande 
av LSS-insatser (t.ex för ledsagares omkostnader, för gemensamhetsutrymme i bostad med 
särskild service, för resor till och från daglig verksamhet)? 

Utöver vad nämnden svarar i sitt yttrande, så uppdras till Arenan för samråd kring 
biståndsbedömning att vidare behandla frågeställningarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 127 

Samarbete med Forum för Brukarinflytande 

Beslut 
att ärendet bereds i arbetsutskottet. 

Ärendet 
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Rebecca Larson (C) och Evelina Solem (KD) föreslår 
att omsorgsnämnden använder lösningen som Forum för Brukarinflytande erbjuder och startar ett 
samarbete med Forum för Brukarinflytande och utbildningen PEER (Personlig Egen Erfaren 
Resurs) supporters i höst. Det innebär att utbilda professionella egenerfarna stödpersoner inom vård 
och stöd, som finns tillhands och stöttar dem med funktionsnedsättningar som har behov. 

Eva Christiernin (S) föreslår att arbetsutskottet bereder ärendet. 

§ 128 

Särskild partiaktivitet 

Särskild partiaktivitet för M, L, C och KD den 10 oktober 2017 anmäls. 

§ 129 

FUB 

FUB presenterar sig och sin verksamhet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 130 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om gruppbostad på Morkullevägen. Det har varit problem i 
personalgruppen, men förvaltningen arbetar för att nå en lösning snarast möjligt. 

§ 131 

Rapport från förtroendevalda 

Eva Christiernin (S) berättar att Uppsala kommun, tillsammans med Gävle och Hudiksvall, är i final 
som Sveriges bästa LSS-kommun. Vinnaren utses vid en ceremoni den 21 november 2017. 

Vidare rapporterar presidiet från möte med Kommunrevisionen den 23 oktober 2017. Rubriken för 
mötet var Internkontrollplan. 

Verksamhetsbesök för förtroendevalda har innan dagens möte gjorts på Hjärnvägen och 
Knutpunkten samt Café Boland. Studiebesöken var bra och intressanta. 

Björn Lind (V) har varit på konferens som Neuroförbundet Uppsala-Knivsta anordnat. Det var 
lärorikt och var det bland annat aktiviter för att prova på att ha funktionsnedsättning, t ex köra 
rullstol ute på stan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-24 

§ 132 

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: 

• Fyrisgårdens medlemstidning 3/2017 "Mötesplatsen" 
• Tidningen Omtanke, nummer 6 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2855-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4735-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 396-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4188-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2493-17 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 4392-17 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 5804-5805-17 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 4435-17 

§ 133 

Delegationsbeslut 

Till dagens möte föreligger inga delegationsbeslut. 

§ 134 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från arbetsutskott 16 oktober 2017 
• Protokoll från individutskott 24 oktober 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 17 oktober 2017 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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