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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 48 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

11.1 Ombudgetering 
16. Särskild partiaktivitet (M, L, C och KD) 

§ 49 

Verksamhetsuppföljning per april 2017. Dnr OSN-2017-0227 

Beslut 
att godkänna verksamhetsuppföljning per april 2017 enligt föreliggande förslag, samt 

att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-18 till beslut. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2017-2019 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de 
krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. 

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och riktade 
satsningar per april 2017. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som 
omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden 
tilldelats. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign--\  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 50 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre. Dnr OSN-2017-0237 

Beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 

år eller äldre i enlighet med den ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började 
gälla 1 januari 2017, retroaktivt från den dag ändringen trädde i kraft. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-05 till beslut. 

Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte möjligt 
för kommun och landsting att ta ut avgifter för öppenvård för personer som är 85 år eller äldre. 
Syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande vårdbehov, där 
ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i behov av. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 51 

Omsorgsnämndens utskott. Dnr OSN-2017-0236 

Beslut 
att utse Joakim Strandman (MP) som ersättare i arbetsutskottet, 

att till upphandlingsutskottet utse: 

Ordinarie 
Eva Christiernin (S), ordförande 
Stig Rådahl (M), vice ordförande 
Therese Rhann (V) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Angelique Prinz Blix (L)  

Ersättare 
Börje Hallberg (S) 
Joakim Strandman (MP) 
Björn Lind (V) 
Jonas Petersson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 

att avveckla individutskott för socialpsykiatri och individutskott för stöd, service och omsorg, 

att inrätta ett individutskott bestående av: 

Ordinarie 
Jormy Husén (S), ordförande 
Angelique Prinz Blix (L), vice ordförande 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Therese Rhann (V) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Stig Rådahl (M) 
Evelina Solem (KD) 

Ersättare 
Josefin Mannberg (S) 
Joakim Strandman (MP) 
Björn Lind (V) 
Stefan Hamnstedt (C) 
Roine Thunberg (M) 

att individutskottet sammanträden under 2017 börjar klockan 8.30 följande dagar; 1 juni, 20 juni, 
30 augusti, 27 september, 24 oktober, 23 november och 14 december. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-18 till beslut. 

Arbetsutskottet har vakans på grund av avsägelse från tidigare vald ersättare (MP) i 
omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämnden har två individutskott inrättade, ett för socialpsykiatri och ett för stöd, service och 
omsorg. Förslaget är att inrätta ett individutskott för samtliga individärenden. Förslag till ny 
delegationsordning har arbetats fram av nämndens utsedda arbetsgrupp. Uppdraget har varit att 
förenkla hanteringen och delegeringen avseende individbeslut. I och med att nämnden inrättar ett 
individutskott så blir hanteringen mer rättssäker i en mindre krets förtroendevalda. 

Upphandlingsutskottet sammanträdet när upphandling föreligger. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 52 

Beslutsordning i individärenden vid brådska. Dnr OSN-2017-0105 

Beslut 
att delegera beslut enligt följande ordning i individärenden som är så brådskande att 

omsorgsnämndens individutskotts avgörande inte kan avvaktas: 

Jonny Husén (S), ordförande 
Angelique Prinz Blix (L), vice ordförande 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Stig Rådahl (M) 
Therese Rhann (V) 
Evelina Solem (KD) 
Asa Strahlemo (MP) 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-07 till beslut. 

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 skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslut bör fattas fram till dess utskottet kan pröva ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 53 

Delegations- och arbetsordning. Dnr OSN-2017-0105 

Beslut 
att anta föreslagen delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-05 till beslut. 

Omsorgsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 17, att ge en politisk styrgrupp i uppdrag att 
utarbeta förslag till ny delegationsordning. Uppdraget har varit att förenkla hanteringen och 
delegeringen avseende individbeslut. I och med att nämnden inrättat ett individutskott så blir 
hanteringen för individer mer rättssäker. 

Föreslagen delegations- och arbetsordning har i stora delar varit omformuleringar/ förtydliganden. 
Under avsnitten Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade finns en första delegation som lyder "Besluta i individärenden som inte 
delegerats till annan delegat", vilket innebär att om inte delegat finns utsedd i delegationsordningen 
så är det individutskott (JU) som beslutar. Med detta följer att IU inte är angivna som delegater i 
specifika ärenden. 

I delen Arbetsordning framgår vad som gäller i administrativa frågor för nämnden. Arbetsordningen 
beslutas av nämnden men utgör inte delegation i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas 
med stöd av denna förteckning ska alltså inte anmälas till nämnden. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Syftet med 
anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att 
tiden för överklagande ska börja löpa. 

Beslut i individärenden anmäls först vid individutskott där ärende väljs ut för redovisning vid 
nästkommande individutskott (ingår i nämndens internkontrollplan), därefter anmäls besluten till 
nämnden. Anmälan av övriga beslut till nämnden ska göras på särskild blankett. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 54 

Översyn av hemsjukvården inom valfrihetssystem för hemvård. Dnr OSN-2017-0224 

Beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hemsjukvården samt att återkomma med eventuella 

förslag på förändringar inom befintlig valfrihetssystem hemvården. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-06 till beslut. 

År 2009 infördes ett valfrihetssystem för hemvården i Uppsala kommun enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV). I Uppsala kommun anses begreppet hemvård innefatta såväl insatser med 
stöd av socialtjänstlagen som insatser med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. Avtalen för 
valfrihetssystemet inom hemvården finns under äldrenämnden. 

Valfrihetssystemet är konstruerat på så sätt att leverantörer kan ansöka om godkännande för ett eller 
båda av de tjänsteområden som anges i förfrågningsunderlaget. Tjänsteområde ett innefattar typiska 
serviceinsatser med stöd av socialtjänstlagen såsom städning, bäddning, tvätt, matservice, inklusive 
leverans av mat, inköp, ärenden, social samvaro samt aktiviteter så som promenad och utevistelse. 
De insatser som utförs inom tjänsteområde ett bestäms genom myndighetens beslut om bistånd till 
enskild. 

Utifrån ovanstående föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att utreda tänkbara orsaker till 
kostnadsökningen samt att återkomma till nämnden med förslag på möjliga förändringar som kan 
vidtas, dels för att komma tillrätta med kostnadsökningen, dels för att skapa förutsättningar för en 
mer effektiv och patientsäker hemsjukvård. Förvaltningens avsikt är att återkomma med 
redovisning till nämnden 21 juni 2017. 

Justerandes sign fr- Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 55 

Afasiföreningen 

Afasiföreningen informerar om organisationen och dess verksamhet. 

§ 56 

Jämställdhetsanalys socialpsykiatri 2016. Dnr OSN-2017-0225 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att lägga jämställdhetsanalys socialpsykiatri 2016 till handlingarna, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden 24 oktober 2017 beskriva vidtagna åtgärder utifrån 
rapporten. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-04-07 till beslut. 

En jämställdhetsanalys har genomförts inom området socialpsykiatri. Resultatet har påvisat 
skillnader gällande könsfördelning och utredningskvalitet. En kartläggning har gjorts av 
könsfördelningen inom hemtjänst i form av boendestöd samt olika boendeformer med stöd. En 
kvalitativ studie av tjugo utredningar har också gjorts. Resultatet har visat förbättringsområden för 
att säkerställa en jämställd biståndsbedömning. Analysen innehåller även förslag till åtgärder. 

Eva Christiernin (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att ge 
förvaltningen i uppdrag att till nämnden 24 oktober 2017 beskriva vidtagna åtgärder utifrån 
rapporten. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 57 

Information från fcirvaltningen 

Förvaltningen informerar om utförarinformation till externa utförare. Målet är att alla utförare som 
bedriver verksamhet på uppdrag från omsorgsnämnden ska ha tillgång till den information de 
behöver för att bedriva verksamheten enligt avtal och förfrågningsunderlag. De externa utförarna 
ska några gånger per år bjudas in att delta i gemensam dialog kring vissa framtidsfrågor och 
utvecklingsområden. 

§ 58 

Ombudgetering 

Beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt återkomma med en reviderad budget om nämndens 

kommunbidrag förändras, samt 

att i arbetet med en reviderad budget särskilt prioritera en genomlysning av verksamheternas 
schematekniska lösningar för att säkerställa en bemanning baserad på brukarnas behov. 

Ärendet 
Förvaltningen informerar om det arbete som pågår för att kommunfullmäktige ska kunna besluta 
om reviderad budget. Beslutet kommer innebära att omsorgsnämnden måste revidera sin budget 
utifrån kommunfullmäktiges beslut. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 59 

Rapport från förtroendevalda 

Eva Christiemin (S) berättar om Teater Blanca som nämnden var inbjudna till. Neuroförbundet 
anordnar Neurodagen den 4 oktober 2017. Tillitsdelegationen besökte omsorgsförvaltningen den 
12 april 2017. 

Björn Lind (V) informerar från möte med Pensionärsrådet. 

Stig Rådahl (M) informerar från LSS-rådet. Vid mötet filmade Radio Fyris. 

§ 60 

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: 

• Länsstyrelsens Meddelandeserie 2017 "Strategi och åtgärdsprogram Alkohol, Narkotika, 
Dopning, Tobak och Läkemedel" 

• Förvaltningsrätte i Uppsala, dom mål nr 928-16 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6602-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6320-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6542-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6248-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5773-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5327-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6597-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 506-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 523-16 E 
• Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 7628-16 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 106-17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§61 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Överklagande om särskild avgift enligt LSS med dnr OSN-2015-0264 
• Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) under mars 2017 

§ 62 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från arbetsutskott 18 april 2017 
• Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 18 april 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 19 april 2017 

§ 63 

Särskild partiaktivitet (M, L, C och KD) 

Anmäles särskild partiaktivitet för M, L, C och KD den 3 maj 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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