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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 43 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Evelina Solem (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 29 april 2019 klockan 13.00 på Uppsala konsert & kongress. 

§ 44 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista med följande tillägg: 

Frågor gällande hörselslingor i Uppsala kommun från M, KD och C, som ny punkt 11. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 45 

Bostads- och lokalförsörjningsplan 

Robert Tillaeus och Liz Holmquist, stadsbyggnadsförvaltningen, och Åsa Markström och 
Camilla Viberg, omsorgsförvaltningen, informerar nämnden om kommunens bostads- och 
lokalförsörjning för nämndens målgrupper. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 46 

Ledsagning vid val till Europaparlamentsvalet 2019 
OSN-2019-0249 

Elisabeth Lannergård från omsorgsförvaltningen infolinerar nämnden om att valnämnden erbjuder 
ledsagning vid europaparlamentsvalet 2019 för omsorgsnämndens brukare som har ledsagning. 

Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att valnämnden ska stå för kostnaden när personer 
som har beviljats ledsagning i biståndsbeslut använder ledsagning för att rösta i valet till 
Europaparlamentet 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 47 

Månadsbokslut och prognos per mars 2019 
OSN-2019-0178 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt bokslut per mars om -6,2 mnkr. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden redovisar ett marsbokslut på -6,2 mnkr, vilket är 6,6 mnkr sämre än budget. I 
marsresultatet ingår j ämförelsestörande poster med ca 4,9 mnkr. Dessa inräknade ger ett resultat per 
mars på -11,1 mnkr. 

Det är verksamheter inom avdelningen för ordinärt boende och då främst personlig assistans som står 
för det stora underskottet, totalt för avdelningen ordinärt boende -8,7 mnkr varav 5,3 mnkr är kopplat 
till personlig assistans. Verksamheten har även högre personalkostnader än budgeterat kopplat till 
omställningskostnader vid förändrat antal brukare med omfattande behov samt ökade volymer, dvs, ett 
större antal brukare. Verksamheten har stora svårigheter att få in timanställda till specifika ärenden 
som kräver viss kompetens och inskolning och behöver då beordra in befintlig personal som leder till 
höga övertidskostnader. 

Andra utmaningar som nämnden ser är ökade kostnader för korttidsplaceringar som delvis har sin 
grund i den nya utskrivningslagen. Framåt ser även nämnden utmaningar i hemtjänsten vars volymer 
ökar samt ökade utmaningar inom socialpsykiatrin där antalet svåra fall ökar och där lösningarna blir 
kostsamma och svåra att förutse och prognosticera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

kir t 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 48 

Rapport av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019 
OSN-2019-0242 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 31 mars 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. 

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 lång tid som gått sedan varje beslut togs. 

Under tiden 1 januari till och med 31 mars 2019 var det totalt 110 SoL- och LSS-beslut som inte 
verkställdes inom tre månader. Av dem gällde 40 kvinnor och 70 män. Det är samma antal som vid 
tidigare rapportering. Fördelningen av ej verkställda beslut inom respektive lagrum är 13 SoL-beslut 
respektive 97 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med särskild service och 
avlösarservice som inte har verkställts inom tre månader. 

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service och avlösarservice enligt 
SoL och LSS inte har verkställts är brist på lediga bostäder och brist på uppdragstagare. 

Beslut om bostad med särskild service LSS som inte har verkställts inom tre månader har ökat med 2 
beslut. Totalt har 5 boendebeslut som rapporterats som ej verkställda tidigare blivit verkställda under 
första kvartalet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 49 

Kommunrevisionen — Granskning av intern kontroll 
OSN-2019-0131 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att överlämna föreliggande yttrande gällande granskning av intern kontroll till kommunrevisionen, 
samt 

att överlämna yttrande till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Utifrån den granskning av omsorgsnämndens arbete med intern kontroll som genomfördes av 
kommunrevisionen under 2018 och som överlämnades till omsorgsnämnden i februari 2019, har 
nämnden tagit till sig kommunrevisionens rekommendationer och förbättrat processen kring 
verksamhetsplanering, där intern kontroll ingår. 

Resultatet av revisionens granskning kom nämnden till känna efter att internkontrollplan för 2019 
beslutats. Effekten av den förbättrade processen kommer därför att visa sig i nämndens 
internkontrollplan och verksamhetsplan 2020. Syftet är kvalitetssäkring av processen genom att till 
fullo följa kommunens reglemente, riktlinjer och andra styrdokument avseende intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
PN_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 50 

Verksamhetsbesök 2019 
OSN-2019-0248 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att genomföra verksamhetsbesök under 2019 enligt följande: 

• Verksamhetsbesöken pågår mellan klockan 13.00 och 15.00 samma dag som 
nämndsammanträden hålls. 

• Det kommer att finnas två alternativa verksamheter att besöka per tillfälle. 
• Förvaltningen planerar att ordna besök på verksamheter inom arbete och bostad, hälso- och 

sjukvård, ordinärt boende och socialpsykiatri, i både egenregi och extern regi. 
• Det ska tas fram ett ramverk för förutsättningarna för besöken. 
• Nämndens förtroendevalda ska förbereda tre frågor att ta med sig vid besöken. 
• Verksamhetsbesöken följs av nämndens ordinarie sammanträden där nämndens ledamöter och 

ersättare rapporterar från besöken. 
• Ersättning utgår enligt kommunens ersättningsregler för förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Nämndens förtroendevalda föreslås att under 2019 inleda nämndsammanträdena med 
verksamhetsbesök. Besöken är en del i nämndens omvärldsbevakning och ska vara riktade mot 
nämndens ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/of 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 51 

Information från förvaltningen 

1. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om en omorganisation som genomförts 
inom omsorgsförvaltningens ledning. 

2. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om ekonomiska förutsättningar och 
åtgärder på kort och lång sikt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 52 

Rapporter från förtroendevalda 

Stig Rådahl (M) och Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar om Fyrisgårdens dialogforum 
den 9 april 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/2\17 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 53 

Frågor gällande hörselslingor i Uppsala kommun 

Stig Rådahl (M) lyfter frågor om hörselslingor och överlämnar tillsammans med Carolina Bringbom 
(M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) en skrivelse till omsorgsnämnden att 
besvara (bilaga § 53). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 54 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till nämnden anmäls delegationsbeslut i individärenden under mars 2019 enligt lista. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 55 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Nedanstående ärenden anmäls till nämnden. 

Inbjudningar 
Special Olympics School Days Uppsala, 23 april 2019, 1FU Arena och Gränby Ishall 

Domar och beslut etc. 
IVO, beslut, 2019-03-28, dnr. OSN-2018-0685 

IVO, beslut, 2019-03-28, dnr. OSN-2018-0696 

IVO, beslut, 2019-04-03, dnr. OSN-2018-0206 

IVO, beslut, 2019-04-03, dnr. OSN-2018-0679 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 935-18, 2019-03-22 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4360-18, 2019-03-27 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 1748-19, 2019-03-29 

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut mål nr 178-19, 2019-03-26 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 2250-19, 2019-04-12 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 285-19, 2019-04-11 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 7037-17, 2019-04-17 

Nämndbeslut, kommunrevision etc. 
Beslut i socialnämnden, Uppsala kommun, 2019-03-27 § 56, att ingå avtal gällande SUF 
Kunskapscentrum 2019-2023 med Region Uppsala och Heby, Håbo, Enköpings, Knivsta, Tierps, 
Älvkarleby resp. Östhammars kommun, SCN-2018-0576 

Kommunrevisionen: Granskning av IT relaterade kontroller 

Nämndens protokoll 
Protokoll från nämndsammanträdet 27 mars 2019 

Protokoll från individutskott 10 april 2019 

Protokoll från arbetsutskott 15 april 2019 

Protokoll från facklig samverkan 16 april 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Omsorgsnämnden i Uppsala kommun 
23 april 2019 

Skrivelse om hörselslingor i Uppsala kommun 

När vi i Uppsalaalliansen träffar brukarorganisationer får vi kännedom om saker som berör dem, 
både positivt och negativt. En mer negativ uppgift som kommit till vår kännedom är att 
hörselslingor i offentliga lokaler inte alltid fungerar. 
Hörselslingor är ett nödvändigt hjälpmedel för att personer som använder hörapparat på grund av en 
hörselskada. Inom Uppsala kommun finns eller ska det finnas hörselslingor i på vissa platser. Vi i 
Uppsalaalliansen önskar en redogörelse över följande: 

- Var finns hörselslingor uppsatta idag? 
- Hur hålls informationen kring utplaceringen aktuell så att det är möjligt för användaren att 

förbereda sig före besöket? 
- Vem ansvarar för och sköter tillsynen av dessa slingor och vem åtgärdar fel på slingorna? 
- Hur ofta sker tillsyn och reparation av hörselslingoma? 

Caroline Bringbom (M) 
Stig Rådahl (M) 
Evelina Solem (KD) 
Diana Zadius (C) 
Roine Thunberg (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Rickard Löfberg (KD) 

AIMANEN  
Centerpartietfri  NÅROKAD 
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