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Uppsala

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-26
Plats och tid:

Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.45

Tjänstgörande:

Eva Christiernin (S), ordf
Asa Puide (MP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz Bliz (L), 2:e vice ordf
Jonny Husen (S)
Britt-Marie Löfgren (S)
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Linda Eskilsson (MV)
Therese Rhann (V)
Ludvig Arbin (L)

Övriga deltagare:

Tornas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef,
Lena Thalen, avdelningschef, Monica Petersson, t f avdelningschef, Ida Sverkersson,
verksamhetscontroller och Helena Thorén-Lindqvist, kommunikatör

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (L)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, 2016-10-31

Ersättare:

Paragrafer:

Börje Hallberg (S), to m § 167
Eric Lennerth (M)
Björn Lind (V)

145-173

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

Angelique Prinz Blix (L), justerare

,

Kerstin Sundqvist, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2016-10-26

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-11-01

2016-11-22
2016-11-23

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

-1
AMZ ;

,s.,moi

Kerstin Sundqvist, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-10-26

§ 145
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
31 oktober 2016.

§ 146
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan enligt följande:
Ärende 23. Omorganisation behandlas efter ärende 10.

§ 147
Föreningsinformation — Neuroförbundet Uppsala — Knivsta
Neuroförbundet Uppsala — Knivsta berättar om föreningen och dess verksamhet.

Justerandes sign
,År

Utdragsbestyrkande
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Uppsala

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-26

§ 148
Information om hjälpmedel
Information ges om vad som styr och avgränsar förskrivningen. Ett arbete pågår för att revidera
riktlinjerna.

§ 149
Information om serviceboenden
Förvaltningen informerar om uppföljnings-/dialogmöten för serviceboenden på Skolgatan,
Bellman/Salabacke och Altfiolen. Information ges också om Handbok för delaktighetsmodellen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-26

§ 150
Terminologi inom nämndens ansvarsområde. Dnr OSN-2016-0262
Beslut
att begreppet kund inte ska användas inom nämndens verksamhetsområde utan de begrepp som
ska användas är de som är publicerade hos Socialstyrelsen.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-17 till beslut.
Personer med egen erfarenhet av insatser inom socialtjänsten (LSS och SoL) samt
brukarorganisationer har i olika forum lyft frågan om hur termerna kund och brukare används inom
omsorgsnämndens ansvarsområde. Det har vid flera tillfällen framkommit önskemål om personer
bör kallas för det hen är utifrån sammanhanget; hyresgäst, granne, arbetstagare o s v. Begreppet
"brukare" kan användas om det handlar om en större grupp personer. LSS-rådet beslutade den 26
september 2016 att föreslå omsorgsnämnden att besluta om att begreppet kund inte ska användas
inom nämndens ansvarsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-26

§ 151
Månadsbokslut och prognos per september 2016. Dnr OSN-2016-0108
Beslut
att godkänna ekonomiskt bokslut per september 2016 om 16 427 tkr.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-14 till beslut.
Nämnden redovisar ett septemberbokslut på 16 427 tkr, vilket är 1,3 procent lägre än budget.
Nämnden fortsätter att redovisa ett positivt resultat. Detta beror till viss del på att volymerna inom
exempelvis hemvård och socialpsykiatriboenden har varit lägre än förväntat. Däremot förväntas
kostnaderna för socialpsykiatriboende öka under hösten på grund av kostsamma placeringar. I
budgeten fanns en utökning i form av två LSS-boenden vilka inte kommer att bli av under 2016.

§ 152
Delegationsordning. Dnr OSN-2015-0060
Beslut
att anta reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
En reviderad delegationsordning föreslås där beslut om trygghetslarm delegeras till
biståndshandläggare istället för, som tidigare, till administratör.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016- 10-26

§ 153
Sammanträdestider 2017. Dnr OSN-2016-0267
Beslut
att omsorgsnämnden har öppna sammanträden under år 2017 klockan 15.00 följande datum:
4 januari (prel), 11 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 1 juni, 20 juni, 30 augusti,
27 september, 24 oktober, 23 november och 14 december,
att omsorgsnämndens arbetsutskott under år 2017 sammanträder klockan 15.00 följande datum:
13 februari, 13 mars, 18 april, 22 maj, 13 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13
november och 4 december,
att omsorgsnämnens utskott för socialpsykiatri år 2017 sammanträder klockan 17.00 följande
datum:
9 januari, 13 februari, 13 mars, 18 april, 22 maj, 13 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober,
13 november och 4 december.
att omsorgsnämndens utskott för stöd, service och omsorg sammanträder år 2017 klockan 9.00
följande datum:
11 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 1 juni, 20 juni, 30 augusti, 27 september, 24 oktober,
23 november och 14 december.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-10 till beslut.
Omsorgsnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott, utskott för
socialpsykiatri och utskott för stöd, service och omsorg. Förstärkt arbetsutskott sammanträder då
upphandling föreligger.
Under 2017 kommer omsorgsnämndens sammanträden (del av) att vara öppna för allmänheten,
dock inte utskottens sammanträden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-26

§ 154
Beslutsordning i individärenden vid brådska. Dnr OSN-2016-0036
Beslut
att delegera beslut enligt följande ordning i individärenden som är så brådskande att
utskottens avgörande inte kan avvaktas:
Utskottet för stöd, service och omsorg
Jonny Husén (S), ordförande
Kerstin Andersson (MP), vice ordförande
Björn Lind (V)
Stig Rådahl (M)
Roine Thunberg (M)
Utskott för socialpsykiatri
Asa Puide (MP), ordförande
Britt-Marie Löfgren (S), vice ordförande
Therese Rhann (V)
Stig Rådahl (M)
Angelique Prinz Blix (L)
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-10 till beslut.
Nämnden har i sin delegationsordning delegerat beslut till ordföranden i utskottet för stöd, service
och omsorg samt utskottet för socialpsykiatri att fatta beslut i individärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslut bör fattas fram till dess utskottet kan pröva
ärendet.
I kommunallagen anges i 6 kap 36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot
som nämnden har att utsett att beslut på nämndens vägnar i ärenden som är brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

Justerandes sign
9?)15<

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-26

§ 155
Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Dnr OSN-2016-0073
Beslut
att godkänna Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, och
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Programmet för full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Reservationer
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Ludvig Arbin (L) reserverar sig till förmån för Angelique Prinz Blix (L) yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-10 till beslut.
Som ett led i arbetet med att göra Uppsala kommun mer tillgängligt och inkluderande, fick
omsorgsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med handikapporganisationerna
(HSO) utarbeta ett förslag till funktionshinderpolitiskt program.
Programmet ska fungera som underlag till Mål och budget samt för nämndernas verksamhetsplaner
och bolagsstyrelsernas affårsplaner. Kommunstyrelsen är dokumentansvarig för programmet och
har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering. För att kommunstyrelsen ska
kunna bedöma om de prioriterade delmålen uppnåtts kommer en handlingsplan utarbetas av
kommunstyrelsen. I handlingsplanen ska det beskrivas vilka nämnder och bolag som särskilt
ansvarar för att arbeta med de prioriterade delmålen i programmet. Alla nämnder och bolag ska
årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen.
Programmet gäller tillsvidare och ska revideras vid behov inför nästkommande mandatperiod.
Revideringen ska ske tillsammans med handikapporganisationerna. När uppföljning av programmet
genomförs ska underlag från respektive nämnd och bolag beaktas.
Yrkanden
Angelique Prinz Blix (L) yrkar att i programmet, sidan 9, första strecksatsen ska stå "- Uppsala
kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare så att personer med funktionsnedsättning kan
finna, få och behålla ett arbete."
Eva Christiemin (S) yrkat i enlighet med förslaget som lyder "- Uppsala kommun ska vara ett
föredöme som arbetsgivare och även verka för att privata arbetsgivare tar sitt ansvar så att personer
med funktionsnedsättning kan finna, få och behålla ett arbete."

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-10-26

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelique Prinz Blix (L) yrkade mot eget och finner bifall till
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Eva Christiernins (S) yrkande röstar ja och den
som röstar för Angelique Prinx Blix (L) yrkande röstar nej. Åsa Puide (MP), Jonny Husén (S),
Britt-Marie Löfgren (S), Linda Eskilsson (MP), Therese Rhann (V) och Eva Christiernin (S) röstar
ja. Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M)
och Ludvig Arbin (L) röstar nej. Därmed bifalles Eva Christiernins (S) yrkande med 6 ja-röster
mot 5 nej-röster.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016- 10-26

§ 156
Omorganisation
Förvaltningen informerar om kommande omorganisation som träder i kraft den 1 januari 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(25)

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016- 10-26

§ 157
Driften för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, åtta enheter. Dnr OSN-20160229
Beslut
att uppdra till kommunens egen regi att bedriva bostad med särskild service enligt LSS:
Arkeologvägen, Fänrik Ståls gata 44, Fänrik Ståls gata 119, Lagerlöfsgatan, Sandels gata,
Topeliusgatan 2D, Topeliusgatan 21 och Sköldmövägen 13 från och med den 1 maj 2017.
Reservationer
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Ludvig Arbin (L) reserverar sig till förmån för Stig Rådahls (M) yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-04 till beslut.
Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) upphandlade ovanstående boendeenheter år 2011
enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, med en avtalsperiod 1 maj 2012 — 30 april 2015 med
option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare två år. Tilldelningsbeslut
och avtal för samtliga boendeenheter gick till Humana Omsorg AB.
Nämndens avsikt är att minst 50 procent av nämndens verksamhet baserat på omslutning ska drivas
av egen regi, vilket framkommer i nämndens plan för hållbart boende. Förvaltningen föreslår att alla
åtta enheter ska bedrivas i kommunens egen regi.
Yrkanden
Stig Rådahl (M) yrkar att driften av de föreslagna åtta enheterna upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Eva Christiemin (S) yrkar i enlighet med förslaget att boendena drivs i egen regi.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stig Rådahls (M) yrkade mot eget och finner bifall till liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Eva Christiernins (S) yrkande röstar ja och den
som röstar för Stig Rådahls (M) yrkande röstar nej. Åsa Puide (MP), Jormy Husen (S), Britt-Marie
Löfgren (S), Linda Eskilsson (MP), Therese Rhann (V) och Eva Christiernin (S) röstar ja.
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Ludvig Arbin (L) röstar nej. Därmed bifalles Eva Christiemins (S) yrkande med 6 ja-röster mot 5
nej-röster.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2016-10-26

§ 158
Föreningsbidrag för år 2017 till Föreningen Fyrisgården. Dnr OSN-2015-0327
Beslut
att för år 2017 bevilja Föreningen Fyrisgården föreningsbidrag om 200 000 kronor, samt
att ansökan för 2018 kommer att behandlas under nästa år.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Föreningen Fyrisgården ansökte förra året om föreningsbidrag om 900 000 kronor, fördelade på
åren 2016-2018. Beslut fattades att bevilja 200 000 kronor för år 2016 samt att ansökan för åren
2017-2018 skulle behandlas under nästkommande år.
Föreningen Fyrisgårdens verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet när
det gäller öppna förebyggande insatser för unga personer. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta
att bevilja fortsatt föreningsbidrag för personalkostnader motsvarande
50 procent av en tjänst.
Ansökan om föreningsbidrag för 2018 kommer att behandlas under nästkommande år.

Justerandes sign
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§ 159
Föreningsbidrag för år 2017 till Träffpunkternas intresseförening i Uppsala. Dnr OSN-20160165
Beslut
att för år 2017 bevilja Träffpunkternas intresseförening i Uppsala verksamhetsbidrag om 15 000
kronor, samt
att ansökan för år 2018-2019 kommer att behandlas nästkommande år.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Träffpunkternas intresseförening i Uppsala ansöker om föreningsbidrag om 200 000 kronor per år
för åren 2017-2019.
År 2016 avslog nämnden Träffpunkternas intresseförening i Uppsalas ansökan om föreningsbidrag,
med motiveringen att verksamheten i sin ansökan inte redovisat genomförda aktiviteter för 2015
och planerade aktiviteter för 2016, utifrån fastställda kriterier. Föreningen beviljades 15 000 kronor
för ett av nämnden initierat projekt, vilket syftade till att utveckla brukarinflytande och
sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Projektet är avslutat och i aktuell ansökan avser
föreningen bland annat att fortsätta sitt arbete med, samt utveckla brukarinflytande och
sysselsättning. Bedömning görs att föreningens fortsatta arbete med brukarinflytande utgör ett
komplement till nämndens verksamhet, samt stämmer överens med nämndens intentioner om ökat
brukarinflytande. Därför föreslås nämnden att bevilja föreningsbidrag om 15 000 kronor för detta
ändamål.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Föreningsbidrag för år 2017 till det sociala företaget Snidar. Dnr OSN-2016-0172
Beslut
att för år 2017 bevilja det sociala företaget Snidar föreningsbidrag om 670 500 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Det sociala företaget Snidar ansöker om föreningsbidrag med totalt 670 500 kronor för år 2017,
varav 470 500 för hyreskostnad för verksamhetslokal på Seminariegatan 26 och 200 000 kronor för
bidrag till själva verksamheten.
Bedömning görs att verksamheten är stabil och att den utgör ett komplement till nämndens
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa.

Justerandes sign
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§ 161
Föreningsbidrag för år 2017 till Uppsala läns brukarrevisionsförening. Dnr OSN-2016-0178
Beslut
att för år 2017 bevilja Uppsala läns brukarrevisionsförening föreningsbidrag om 105 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Uppsala läns brukarrevisionsförening ansöker om föreningsbidrag om 220 000 kronor för år 2017.
Bedömning görs att föreningens arbete inom brukarrevision utgör ett komplement till nämndens
ordinarie verksamhet inom socialpsykiatri. Nämnden föreslås att bevilja bidrag för del av de
personalkostnader ansökan avser.

Justerandes sign
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§ 162
Föreningsbidrag för år 2017 till Föreningen Verkstan RSMH. Dnr OSN-2016-0179
Beslut
att för år 2017 bevilja Föreningen Verkstan RSMH föreningsbidrag om 165 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Föreningen Verkstan RSMH ansöker om föreningsbidrag om 618 000 kronor för år 2017.
Föreningen Verkstan RSMHs träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie
verksamhet för den aktuella målgruppen. Nämnden föreslås att utefter kriterier bevilja
föreningsbidrag för del av kostnaderna för personalbemanning, dock inte för övriga kostnader.

Justerandes sign
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§ 163
Föreningsbidrag för år 2017 till Club Lindormen RSMH. Dnr OSN-2016-0180
Beslut
att för år 2017 bevilja Club Lindormen RSMH föreningsbidrag om 180 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Club Lindormen RSMH ansöker om föreningsbidrag om 625 000 kronor för år 2017.
Bedömning görs att Club Lindormen utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad
gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås att bevilja föreningsbidrag om 180 000 kronor
för aktiviteter, utbildning, läger och informations- och rådgivningskostnader.

Justerandes sign
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§ 164
Föreningsbidrag för år 2017 till Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län. Dnr OSN-2016-0181
Beslut
att avslå ansökan från Hjärnkoll om föreningsbidrag för år 2017, samt
att ansökan för 2018-2019 behandlas nästkommande år.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-25 till beslut.
Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län ansöker om föreningsbidrag om 330 500 kronor per år för år
2017-2019. Bedömning görs att föreningens verksamhet är relativt nystartad och under 2015 byttes
styrelsen ut tre gånger. Föreningen har ansökt om 2 000 000 kr från Socialstyrelsen för år 2017.
För år 2016 fick de 850 000 kr. Förvaltningen finner det troligt att föreningen kommer att få medel
från Socialstyrelsen för 2017 även om det ännu inte är klart hur mycket. Ansökan föreslås mot
bakgrund av ovanstående avslås. Ansökan för åren 2018-2019 föreslås behandlas nästkommande år.

Justerandes sign
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§ 165
Föreningsbidrag för år 2017 till Föreningen Frisk och fri. Dnr OSN-2016-0189
Beslut
att för år 2017 bevilja Föreningen Frisk och fri föreningsbidrag om 40 000 kronor, samt
att ansökan för år 2018-2019 behandlas nästkommande år.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Föreningen Frisk och fri ansöker om föreningsbidrag om 40 000 kronor per år för år
2017-2019.
Föreningens verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet när det gäller
öppna förebyggande insatser, främst för unga personer med psykisk ohälsa. Nämnden föreslås
därför bevilja ansökan för 2017, samt att ansökan för år 2018-2019 behandlas under nästkommande
år.
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§ 166
Föreningsbidrag för år 2017 till HOPP Uppsala. Dnr OSN-2016-0190
Beslut
att avslå ansökan från Hopp Uppsala om föreningsbidrag för år 2017.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till beslut.
Hopp Uppsala ansöker om föreningsbidrag om 377 050 kronor för år 2017. Ansökan har också
lämnats till socialnämnden samt äldrenämnden. Bedömning görs att föreningens verksamhet inte
faller inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.
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§ 167
Yttrande angående Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom lagen om
stöd och service (LSS). Dnr OSN-2016-0228
Beslut
att godkänna och översända föreslaget yttrande till kommunrevisionen.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-17 till beslut.
Kommunrevisionen i Uppsala har genom KPMG granskat uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut
inom LSS vid omsorgsförvaltningen i Uppsala. Uppdraget ingår i kommunrevisionens revisionsplan
för år 2016.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om omsorgsnämnden har tydliga och säkra rutiner för
att följa upp beslut inom LSS. Jämförelse har också gjorts med likartade kommuner avseende
kostnadsutvecklingen de senaste fem åren. Granskningen har omfattat år 2015. Granskningen avser
myndighetsuppföljning och kostnadsutveckling inom insatsområdet personlig assistans.
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§ 168
Svar på synpunkt gällande upphandling gruppboende LSS, Bordtennisvägen. Dnr OSN-20160244
Beslut
att i enlighet med förvaltningens förslag avge svar på synpunkt gällande gruppboende LSS på
Bordtennisvägen.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-10-07 till svar på synpunkt gällande gruppboende
LSS på Bordtennisvägen.
Nämnden arbetar fortlöpande med förbättringsåtgärder för att säkerställa att det blir ett bra
övertagande på de boenden som är under upphandling.
När det gäller upphandling av bostad med särskild service LSS är nämndens avsikt är att fler
verksamheter ska bedrivas av egen regi. Nämnden har angett att mer än 50 procent av nämndens
verksamhet baserat på omslutning ska drivas av kommunens egen regi. Samtidigt behöver nämnden
ha fokus på att få ekonomi i balans de närmaste åren. Även då nämnden ställer allt högre krav på
kvalitet och kultur- och fritidsaktiviteter i upphandlingar så ser nämnden att upphandling av bostad
med särskild service har bidragit till att nämndens kostnader har minskat. Att nämnden kan bedriva
bostad med särskild service med hög kvalitet till en lägre kostnad har bidragit till att nämnden kan
investera i nybyggnation av bostäder med särskild service LSS parallellt med högre kvalitetskrav.
För att säkerställa att de boenden som nämnden upphandlar håller god kvalitet och arbetar utifrån de
enskildas behov enligt de krav som nämnden har i bostad med särskild service ska nämndens
omsorgsförvaltning följa upp verksamheterna både utifrån avtalsperspektiv och på individnivå.
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§ 169
Information från förvaltningen
Förvaltningen har inget att informera om vid dagens sammanträde.

§ 170
Rapporter från förtroendevalda
Eva Christiemin (S) informerar om arbetet med eventuellt partnerskap med Tallkrogen.
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§ 171
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:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landstinget i Uppsala län — Psykiatriveckan 2016
Omtanke — Tidningen för vård och omsorg
"Kulturveckan" av, med och för människor med intellektuella funktionsnedsättningar (14-18
november 2016)
Kommunstyrelsen 2016-09-14, § 173, Ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun
Kommunstyrelsen 2016-09-14, § 180, Omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämndens ansökan
om medel för social investering för projekt med stöd mot studier för personer med psykiskt
funktionsnedsättning
Kommunfullmäktige 2016-10-03, § 181, Valärenden
Kommunfullmäktige 2016-10-03, § 183, Attestreglemente
Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 5445-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2510-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3233-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3856-15 och 3859-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4447-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2834-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3234-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4349-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3444-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3010-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3181-16
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut avseende ett allvarligt missförhållande i
gruppbostad enligt LSS, dnr 8.1.2-21910/2016-4
Anmälan lex Sarah, missförhållande vid sjukdomsfall
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§ 172
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande delegationslista:
•

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

§ 173
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från arbetsutskott 19 september 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 17 oktober 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 26 oktober 2016
Protokoll från facklig samverkan 18 oktober 2016
Protokoll interimistisk samverkan 2 september 2016
Protokoll interimistisk samverkan 13 oktober 2016
Protokoll LSS-rådet 21 september 2016
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