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upekeiloi OMSORGSNÄMNDEN 

1 (9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.40 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordf 
Jonny Husén (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Anton Berg (S) 
Stig Rådahl (M) 
Roine Thunberg (M) 
Eric Lennerth (M) 
Joakim Strandman (MP) 
Annika Ström (MP) 
Therese Rhann (V) 
Stefan Hamnstedt (C) 
Evelina Solem (KD) 

Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Josefin Mannberg (S) 
Björn Lind (V) 
Ludvig Arbin (L), t o m § 112 
Rebecca Larson (C) 
Åsa Samuelsson (KID) 

Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Åsa Markström, 
avdelningschef', Ingrid Larsson, avdelningschef, Karin Brolin, avdelningschef, Helena Thorén 
Lindqvist, kommunikatör, Jessica Dahl, strateg, Anna-Therese Sporrong, strateg och Monica 
Petersson, strateg 

Utses att justera: Angelique Prinz Blix (L) Paragrafer: 107-118 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, 2017-09-29 

Underskrifter: 
Eva Christiernin (S), ordförande 

K -kx—, 15~17A.(til- 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Angelique Prinz Blix (L), justerare 

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

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

e446;\, 5).4,1.9,11c/14k  
Kerstin Sundqvist, seldeterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 107 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 108 

Val till omsorgsnämndens upphandlingsutskott. Dnr OSN-2017-0236 

Beslut 
att utse Rebecca Larson (C) till ersättare i upphandlingsutskottet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-09-21 till beslut. 

I nämndens upphandlingsutskott har vakans uppstått då tidigare vald ersättare (C) har avsagt sig 
uppdraget som förtroendevald i omsorgsnämnden. Rebecca Larson (C) föreslås till ersättare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
0 



up115.9.11.9 OMSORGSNÄMNDEN 

3(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 109 

Verksamhetsuppföljning per augusti 2017. Dnr OSN-2017-0468 

Beslut 
att godkänna verksamhetsuppföljning och rapportering av intern kontroll per augusti 2017 enligt 

föreliggande förslag, samt 

att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-09-21 till beslut. 

Verksamhetsuppföljningen är genomförd utifrån den verksamhetsplan och internkontrollplan som 
omsorgsnämnden upprättat för 2017. 

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. 

Internkontrollplanen ger en samlad bild av nämndens arbete med intern kontroll. I rapporteringen av 
planen framgår vad som har kontrollerats, hur kontrollen har genomförts, resultat av kontrollen 
samt åtgärder med anledning av kontrollresultatet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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4(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 110 

Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll. Dnr OSN-2017-0352 

Beslut 
att med Eva Christiemins (S) förslag till tillägg överlämna föreliggande yttrande till 

Kommunrevisionen gällande granskning av intern kontroll, samt 

att överlämna yttrande till kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-09-07 till beslut. 

Utifrån den granskning av nämndens arbete av intern kontroll som kommunrevisionen genomförde 
i maj 2017 samt de rekommendationer som givits för utveckling av den interna kontrollen, har 
nämnden tagit till sig rekommendationerna genom ett pågående förbättringsarbete. 

Ambitionen med det nya arbetssättet är att ytterligare säkra att nämndens verksamhet bedrivs i 
enlighet med fullmäktiges prioriteringar, styrdokument och grunduppdrag. 

Eva Christiernin (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att i yttrandet 
göra följande tillägg "Nämnden efterfrågar, för kommunen en gemensam, vägledning i arbetet med 
intern kontroll". 

Justerandes sign E‘e Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 111 

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 

Beslut 
att anta förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 avseende nämndens 

ansvarsområde, 

att fastställa ersättningen i valfrihetsystemet för ledsagarservice till 275 kr per timme från och med 
2018 för både ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS), 

att fastställa avgifter enligt ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta. 

Reservation 
Angelique Prinz (L), Stig Rådahl (M), Roine Thunberg (M), Eric Lennerth (M), Stefan Hamnstedt 
(C) och Evelina Solem (KD) deltar inte i beslutet med hänvisning till respektive partis 
budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-09-04 till beslut. 

Nämnden föreslås anta förslaget till Mål och budget för 2018-2020 avseende nämnden 
ansvarsområde. Nämnden föreslår några justeringar av avgifter som höjning av maxtaxan inom 
bostad med särskilde service inom socialpsykiatrin, anpassning av matavgift för korttidstillsyn till 
samma som för fritidsklubb. Samtliga avgifter som inbegrips i tillämpningsanvisningar för omsorg 
om äldre och funktionsnedsatta har en årlig uppräkning med prisbasbeloppet. Nämnden föreslår att 
även matavgifter inom nämndens område från och med 2018 räknas upp med prisbasbeloppet. 
Timersättningen för ledsagarservice föreslås vara densamma som 2017 d.v.s. 275 kr per timme. 

Nämnden föreslår även att gatu- och samhällsmiljönämnden övertar ansvaret för 
myndighetsutövningen för resor till och från daglig verksamhet från och med 2018 genom att de 
inbegrips i färdtjänstbeslutet. Många av de personer som idag reser till och från daglig verksamhet 
har tillstånd till färdtjänst för sina fritidsresor. För att Uppsala kommun inte skall utreda en persons 
resmöjligheter flera gånger, och då resor till och från daglig verksamhet är en del av den särskilda 
kollektivtrafiken är det naturligt att beslut om resorna tas av färdtjänsthandläggarna. 

Äldrenämnden beslutade 1 september 2017 om tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg 
om äldre och funktionsnedsatta. Omsorgsnämnden föreslås godkänna densamma. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 112 

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning. Dnr OSN-2017-0436 

Beslut 
att med Angelique Prinz Blix (L) förslag till tillägg anta riktlinjer avseende bidrag till ideella 

organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-09-08 till beslut. 

Omsorgsnämnden beslutar årligen om fördelningen av föreningsbidrag, inom ramen för de medel 
som fastställts i mål och budget. Omsorgsnämnden ansvarar för att fördela bidrag till 
handikappföreningar samt till sociala föreningar inom verksamhetsområdena stöd och service för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri. 

På uppdrag av omsorgsnämnden har förvaltningen sett över riktlinjerna och anpassat dessa till 
nämndens styrdokument. Den lokala överenskommelsen, mål och budget, omsorgnämndens 
verksamhetsplan samt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning bör 
utgöra grunden för vilka prioriteringar och bedömningar som ska göras för att uppnå målet med 
omsorgsnämndens samverkan samt ekonomiska stöd till organisationer inom ideella sektorn. 

Angelique Prinz Blix (L) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att 
riktlinjerna ska kompletteras med att "Handling som styrker firmatecknare ska bifogas ansökan". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 113 

Diabetesföreningen 

Föreningen är inbjuden till dagens möte, men ärendet utgår då de uteblir. 

§ 114 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om att Carina Juhlin, avdelningschef, är tillförordnad förvaltningsdirektör 
för äldreförvaltningen från och med 1 oktober 2017. Rekrytering av efterträdare för Carina är 
påbörjad. I avvaktan på tillsättning tar Magnus Johannesson, avdelningschef och Karin Brolin, 
avdelningschef, ett delat ansvar för avdelningen ordinärt boende. 

Ann LarAn är tillförordnad områdeschef för assistans i avvaktan på tillsättning. 

Rekrytering av brukarombud är påbörjad. 

§ 115 

Rapport från förtroendevalda 

Angelique Prinz Blix (L) anmäler frågor enligt bilaga 1. 

Verksamhetsbesök för förtroendevalda har innan dagens möte gjorts på Norbyvägen 46 B, 
Ekensberg och Rasbo-Hov hem för vård eller boende (HVB). Samstämt anses besöken varit bra och 
informativa. 

Eva Christiemin (S) informerar om att kommunstyrelsen beslutat om anställningsgaranti för de som 
gått programmen vård och omsorg eller barn- och ungdom. 

Vidare informerar Eva Christiemin (S) om att nämnden eventuellt ska, tillsammans med 
kulturnämnden, ingå partnerskap med Fyrisgården. 

Rapport ges från Handikapprådet och LSS-rådet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 116 

Anmälan av inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m 

Beslut 
att för deltagande i konferensen "Jag har lust" den 25-26 oktober, ersätter nämnden 

konferensavgift samt förlorad arbetsinkomst och eventuella reseersättning, samt 

att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m till handlingarna. 

Ärendet 
Nämnden har separat fått inbjudan till konferensen "Jag har lust". Till nämnden anmäls inkomna 
inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m: 

• Fyrisgården - Inbjudan till dialogforum med tema Färdtjänst 
• Tidningen Omtanke, nummer 5 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1743-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1348-17 E och 2938-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 2995-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1619-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5880-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5880-16 
• Kammarrätten i Stockholm, protokoll mål nr 2650-17 
• Högsta förvaltningsdomstolen, beslut mål nr 4178-16 

§ 117 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Ordförandebeslut fattade den 5 juli 2017 och 12 juli 2017 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

§ 118 

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 september 2017 
• Protokoll från individutskott 27 september 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 19 september 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

P?) 



Omsorgsnämnden 2017-09-27 
§ 115, bilaga 1 

Till omsorgsnämnden 

Kontaktpersoner och ledsagare fyller för många personer med funktionsnedsättning en 
mycket viktig funktion. För båda insatserna gäller att uppgiften är att bryta den isolering som 
ofta blir följden av ett omfattande funktionsnedsättning, men därefter skiljer sig uppdragen åt. 

Liberalerna vill därför fråga: 

Hur många ansökningar om kontaktperson respektive ledsagare har inkommit under 2016 och 
hittills under 2017? 

Hur många av dessa har avslagits? 

I de fall besluten överklagats till förvaltningsrätten, har förvaltningsrätten dömt till 
kommunens eller den enskildes fördel? 

HA*  
Angelique Prinz Blix (L) 

NO 
Liberalerna 
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