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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.00 

Tjänstgörande: Eva Christiernin (S), ordf 
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) 
Stefan Hamndstedt (C) 
Evelina Solem (KD) 

Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Josefin Mannberg (S) 
Eric Lennerth (M) 
Ludvig Arbin (L), t o m § 69 
Jonas Petersson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 

Övriga deltagare: Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Carina Juhlin, avdelningschef, Åsa Markström, 
avdelningschef, Ingrid Larsson, avdelningschef 

Utses att justera: Angelique Prinz Blix (L) Paragrafer: 64-75 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, 2017-06-12 

Eva Christiernin (S), ordförande Angelique Prinz Blix (L), justerare 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Omsorgsnämnden 
2017-06-01 

2017-06-13 
Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

)9?9k ..... 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Sista dag för överklagande: 2017-06-05 
Datum för anslags nedtagande: 2017-07-04 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 64 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 65 

Inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande hälso- och sjukvårdsinsatser 

Förvaltningen informerar om IVO:s inspektion. Rapport kommer att föreläggas nämnden i augusti 
2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 66 

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017. Dnr OSN-2017-0227 

Beslut 
att godkänna ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 enligt föreliggande förslag, 

samt 

att överlämna ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-05-15 till beslut. 

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta uppföljning och helårsprognos för 
perioden 1 januari 2017 till och med 31 mars 2017. 

Omsorgsnämnden redovisar ett marsbokslut på 5,5 mnkr vilket är 3,7 mnkr positiv avvikelse från 
ackumulerad budget. Prognosen för helåret är minus 13,2 mnkr. 

Omsorgsnämnden beslutade den 26 april 2017, § 58, att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
återkomma till nämnden med en reviderad budget om nämndens kommunbidrag förändras. Vidare 
beslutade nämnden i arbetet med en reviderad budget särskilt prioritera en genomlysning av 
verksamheternas schematekniska lösningar för att säkerställa en bemanning baserad på brukarnas 
behov. 

Justerandes sign 

Aft 
Utdragsbestyrkande 



up1150.9 OMSORGSNÄMNDEN 

4(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 67 

Ekonomiskt bokslut per april 2017. Dnr OSN-2017-0186 

Beslut 
att godkänna ekonomiskt bokslut per april om 10 375 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-05-22 till beslut. 

Nämnden redovisar ett aprilbokslut på 10 375 tkr, vilket är 4 911 tkr bättre än prognos och 10 475 
tkr bättre än budget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 68 

Inrättande av branschråd med omsorgsnämndens utförare. Dnr OSN-2017-0312 

Beslut 
att inrätta ett branschråd bestående av omsorgsnämnens presidium, förvaltningsledning samt 

berörda utförare, 

att delegera till presidiet att besluta om sammansättning och urval, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att sammankalla till möte hösten 2017. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-05-22 till beslut. 

Alla utförare som bedriver verksamhet på uppdrag från omsorgsnämnden ska ha tillgång till den 
information de behöver för att bedriva verksamheten enligt avtal och förfrågnings-underlag. 

Nämnden föreslås inrätta ett branschråd med utförare för dialog kring framtidsfrågor och 
utvecklingsfrågor. Branschrådet föreslås bestå av nämndens presidium, förvaltningsledning och 
utförarrepresentation inom nämndens verksamhetsområden. Utföramas representation i 
branschrådet utses av utförama. 

Utöver branschråd finns andra kanaler för utförarinformation såsom utförarwebb, nyhetsbrev till 
utförare samt utförarmöten. 

Branschrådet föreslås träffas två gånger per år; en gång hösten 2017, en gång våren 2018 och en 
gång hösten 2018. Vid mötet hösten 2018 utvärderas branschrådet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 69 

Svar till Liberalerna angående redogörelse för serviceboende 

Beslut 
att med vad som anförs i ärendet anse frågorna besvarade. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-05-22 till beslut. 

Liberalerna har till omsorgsnämnden den 22 februari 2017, § 27, ställt åtta frågor med anledning av 
förändringar som 2016 gjordes inom området serviceboende. Förvaltningen har tagit fram förslag 
till svar på inkomna frågeställningar. 

§ 70 

Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan i Uppsala län 

Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan i Uppsala län informerar om organisationen. 

§ 71 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen har inget att rapportera vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 72 

Rapport från förtroendevalda 

Rapport ges om Handikapprådet och om besök vid Fyrisgården och Stadsmissionen. 

§ 73 

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: 

• Uppsala kommuns planerade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
• Fyrisgården Medlemstidning 2/2017 Mötesplatsen 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 772-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 540-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1383-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 127-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 245-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3232-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1969-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 458-16 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 7288-16 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 2592-17 
• Kammarrätten i Stockholm, föreläggande mål nr 7479 med förvaltningens svar daterat 23 maj 

2017 
• Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 2023-17 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

§ 74 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) under april 2017 

§ 75 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från arbetsutskott 22 maj 2017 
• Protokoll från individutskott 22 maj 2017 
• Protokoll från individutskott 1 juni 2017 
• Protokoll från LSS-rådet 19 april 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 23 maj 2017 

Utdragsbestyrkande 
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