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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 
Loa Mothata (5) 
Carolina Bringborn (M), del av § 28, §§ 29-32 
Mirjana Gavran (S) 
Annika Olsson (5) 
Araxi Tadaros (MP) 
Diana Zadius (C) 
Evelina Solem (KD) 
Mattias Jansson (SD) 
Lena Sandström (M) 
Salem Sarsour (5) 
Siri Strand (L) 
Rickard Löfberg (KD), §§ 20-27, del av § 28 
Lena Floren (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Deltar på distans 

Börje Hallberg (S) 
Stig Rådahl (M) 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Liselotte Engqvist och Åsa Markström, avdelningschefer 
Rikard Sörell, t.f. ekonomichef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§ 2 0 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Evelina Solem (KD) att justera dagens protokoll tillsammans 
med ordföranden den 30 mars 2020 på Stationsgatan 12. 

§21 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utskickad föredragningslista med följande ändringar och 
tillägg: 

• ärende 4, Statsbidrag habiliteringsersättning 2020, utgår, 
• initiativärende från Lena Floren (V) till omsorgsnämnden angående att pausa 

konkurrensutsättningen av kommunens egenregi inom personlig assistans 
läggs till som nytt ärende efter ärende 8. 

Justerandes signatur t2M/ Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§22 

Ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2020 

OSN-2020-00063 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per februari 2020 om -9,3 mnkr. 

Sammanfattning 

Resultatet för omsorgsnämnden per februari uppgår till -9,3, vilket är 9,3 mnkr 
sämre än budget. 

Nämndens nettokostnader är i nivå med den bruttobudget nämnden lade innan 
effektiviseringskrav lades ut för att nå en budget i balans. Tillfällig del av 
underskott per februari är negativ semesterlöneskuld på 0,8 mnkr högre än budget, 
vilket ger ett justerat resultat på -8,5 mnkr mot budget exklusive 
semesterlöneskuld. 

lfebruari är det främst avdelning ledning, -4,4 mnkr, och avdelning ordinärt boende, - 
2,9 mnkr, som visar underskott. För avdelning ledning beror underskottet helt på ett ej 
utlagt effektiviseringskrav på 4,7 mnkr per februari och för avdelning ordinärt boende 
beror underskottet främst på högre personalkostnader än budgeterat. Delar av 
underskottet på personalkostnaderna beror av att avdelningen har fortsatta problem 
med tillfällig övertalighet. Förvaltningen planerar individuella uppföljningar med 
samtliga chefer inom ordinärt boende med större avvik på sina personalkostnader för 
att förklara och minska underskottet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 18 mars 2020 
• Bilaga: Omsorgsnämnden - ekonomiskt bokslut per februari 2020 

Justerandes signatur 

i'd 

, Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§23 

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) per 
31 december 2019 

OSN-2019-0242 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
30 september 2019 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 
verkställighet pågått i mer än tre månader. Rapporten har tagits fram för att följa 
nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§SoL och 28 f-h §§ LSS, 
samt 

2. att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden är enligt 16 kap. 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldiga att 
kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §SoL och 9 § LSS som inte 
verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varit mer än tre 
månader, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller 
och hur långtid som gått sedan varje beslut togs. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 5 mars 2020 
• Bilaga la Sammanställning av ej verkställda SoL-och LSS-beslut kvartal 4, 2019 
• Bilaga lb Tid för verkställighet kvartal 4 2019 
• Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige den 25 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§24 

Verksamhetsplan 2020 Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala 

05N-2020-00099 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anta verksam hetsplanen som fastställts av politiskt samråd HSVO Uppsala 
och lägga den till handlingarna, samt 

2. att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade 
områden för verksamhetsplan 2021 som grund för fortsatt dialog inom ramen för 
regional och lokal närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 

Den 22 oktober 2019 fastställde samråd HSVO Uppsala verksamhetsplanen för 2020 
med syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och 
ambitioner som de uttrycks i antagna politiska styrdokument. 

Berörda politiska nämnder eller styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), 
äldrenämnden (ÄLN) samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 1 mars 2020 
• Bilaga 1: Verksamhetsplan HSVO Uppsala 2020 
• Bilaga 2: Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2019 

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§25 

Brukarombudets årsrapport 2019 

OSN-2020-00141 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att överlämna årsrapport 2019 från Uppsala kommuns Brukarombud till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns brukarombud ska lämna en årlig rapport till kommunfullmäktige, 
där verksamhetsåret beskrivs. Rapporten ska belysa och beskriva det brukarombudet 
uppmärksammat i sitt arbete gällande situationen för personer med 
funktionsnedsättning, med fokus på inflytande och delaktighet i Uppsala kommun. 

Brukarombudets andra rapport beskriver de frågor som är aktuella för brukare och 
brukarorganisationer. Rapporten sammanfattar även resultatet av samtal som förts 
med förvaltningsrepresentanter från åtta förvaltningar i Uppsala kommun om hur de 
ser på samverkan och samarbete med brukarrepresentanter, samt möjligheter och 
farhågor med ett brukarombud. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 9 mars 2020 
• Bilaga: Brukarombudets årsrapport 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

AN_ 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (14) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§26 

Svar på skrivelse från gällande LOV daglig 
verksamhet 

OSN-2019-00809 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna och skicka svaret på skrivelse från utförare gällande LOV daglig 
verksamhet. 

Sammanfattning 

Den 11 februari inkom en skrivelse från tre utförare inom daglig verksamhet Conexi AB, 
Misa AB och Center för vård och omsorg AB. Skrivelsen gällde de förändringar av villkor 
för nivåersättningar inom daglig verksamhet som föreslogs i förfrågningsunderlaget 
och som föreslogs gälla från 1 mars 2020. Förfrågningsunderlaget innebar att gränsen 
mellan vad som räknas som heltid höjdes från mer än 17,5 timmars närvaro per vecka 
till 20 timmar per vecka. Företagen tog också upp att förvaltningen hade brustit i dialog 
och information om förfrågningsunderlaget. 

Förvaltningen har upprättat ett svar på skrivelsen gällande LOV daglig verksamhet. 
(bilaga 2) Förvaltningen hade i god tid inbjudit till dialogmöte den 13 januari gällande 
det nya förfrågningsunderlaget. Uppsala kommun har enligt Sveriges kommuner och 
regioner, SKR:s, kommundatabas Kolada högre kostnader för daglig verksamhet än 
andra jämförbara kommuner, vilket innebär att ingen uppräkning av nivåersättningen 
görs för 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 18 mars 2020 
• Bilaga 1: Skrivelse om förf rågningsunderlag för daglig verksamhet 
• Bilaga 2: Svar på skrivelse gällande LOV daglig verksamhet - förutsättningar 

nytt förf rågningsunderlag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/ 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§27 

Initiativärende från Lena Floren (V) till 
omsorgsnämnden angående att pausa 
konkurrensutsättningen av kommunens 
egenregi inom personlig assistans 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Lena Florens (V) initiativärende att processen att konkurrensutsätta 
egenregin inom personlig assistens pausas tills pandemin är över. 

Ärendet 

Lena Floren (V) väcker initiativärende till omsorgsnämnden angående att pausa 
konkurrensutsättningen av kommunens egenregi inom personlig assistans enligt 
följande: 

Under den pågående coronapandemin påverkas många 
samhällsprocesser och händelser. 

Av hänsyn till brukare inom den personliga assistansen yrkar jag 

Att processen att konkurrensutsätta egenregin inom personlig assistens 
pausas tills pandemin är över. 

Yrkanden 

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) yrkar avslag på initiativärendet att processen att 
konkurrensutsätta egenregin inom personlig assistens pausas tills pandemin är över. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om det är nämndens mening att bifalla Lena Florens (V) 
initiativärende och därefter om det är nämndens mening att avslå detsamma, och 
finner att nämnden beslutar att avslå initiativärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§28 

Information från förvaltningen 
FörvaLtningen informerar nämnden om 

• Organisation och krisledningsnämndens beslut i samband med Covid-19 
(coronavirus) 
Föredragande: Lenita Granlund 

• Habiliteringsersättning vid sjukdom i samband med Covid-19 
(coronavirus) 
Föredragande: Lenita Granlund 

• Bostad med särskild service LSS 9:9, uppföljning av satsning 
Föredragande: Åsa Markström 

• Avgifter hjälpmedel 
Föredragande: Åsa Markström. 

Justerandes signatur 
.„... i Utdragsbestyrkande il 6 / 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§29 

Rapporter från förtroendevalda 
Nämndens förtroendevalda har inget att rapportera denna gång. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

Al r‘ 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§30 

Frågor från nämndens ledamöter 
Nämndens ledamöter anmäler inga frågor. 

Justerandes signatur 

f9 K Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§31 

Delegationsbeslut för perioden 
5 februari-17 mars 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden5 februari-17 mars 2020 
och lägga den till protokollet. 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut i individärenden under februari 2020 enligt 
lista. 

Justerandes signatur -----,-----) Utdragsbestyrkande 

A 



Uppsala 
kommun 

Sida 14 (14) 

Omsorgsnämnden Datum: 
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§32 

Anmätningsärenden för perioden 
5 februari-17 mars 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 5 februari-17 mars 2020 till 
protokollet. 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen Anmälningsärenden 
omsorgsnämnden perioden 5 februari-17 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 

/P2 
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