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Lenita Granlund, förvaltningsdirektör; Åsa Markström, Karin Brolin, Liselotte 
Engqvist, Lena Thalen, Annika Vogel, avdelningschefer; Susanna Hjorth, 
ekonomichef, Elisabeth Lannergård, tillförordnad avdelningschef; Helena 
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§ 96 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 27 september 2019, klockan 11.00, på Stationsgatan 12. 

§ 97 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista med följande ändringar: 

Ärende 3, Informationsärende - Siri Strand föreläser om Ungas psykiska 
ohälsa, tas efter beslutsärende 14. 

Ärende 13, Utse representanter till Beredningskonferens om program och 
handlingsplan för digital transformation och utveckling -3 oktober 2019, 
15.00-17.00, utgår då konferensen är inställd. 

Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-25 

§98 

Ekonomisk uppföljning per augusti 2019 samt 
verksamhetsuppföljning per augusti 2019 

OSN-2019-0017 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2019 
enligt Verksamhetsplan och budget 2019- Delårsrapportering per augusti 2019, 

att överlämna denna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2019-2021 och visar hur nämndens politik 
bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. 
Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som 
den tilldelats. 

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag och 
åtgärder per augusti 2019 samt ekonomisk uppföljning per augusti 2019. 
Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat 
för året och utgick från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. 

Resultatet för omsorgsnämnden per augusti uppgår till -23,2 mnkr. Det är 36,3 mnkr 
sämre än budget på 13,1 mnkr och 7,0 mnkr sämre än prognos på -16,2 mnkr per 
augusti månad. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si n 
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§ 99 

Internkontrollplan 2019 - uppföljning per augusti 
OSN-2019-0033 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019 per augusti enligt 
Internkontrollplan 2019 - uppföljning per augusti. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att följa tillämpliga lagar och 
regler. Granskning av internkontrollplan 2019 per augusti är genomförd utan 
anmärkning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2019. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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2019-09-25 

§ 100 

Remiss av Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 
OSN-2019-0525 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att korrigera summan för uppräkning av kommunbidraget från 2019 under avsnittet 
Kommunbidrag, 

att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, avseende 
nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av Yttrande om 
förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa och avgifter inom 
omsorgsnämndens ansvarsområde enligt Taxor och avgifter inom 
omsorgsnämndens ansvarsområde för 2020, 

att fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning i Uppsala kommun år 2020, enligt 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgerna om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 2020. 

Deltar ej i beslutet 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C) och Evelina Salem (KD) deltar 
inte i beslutet med hänvisning till att respektive parti lägger fram eget förslag 
till budget i kommunfullmäktige. 

Lars-Håkan Andersson (V) deltar inte i beslutet eftersom Vänsterpartiet kommer att 
lägga ett eget förslag till budget i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

I förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har nämnden färre uppdrag 
än tidigare. För att nämnden ska kunna genomföra sina uppdrag i Mål och budget och 
följa de program och policyer som är antagna av kommunfullmäktige är det bra med 
färre styrsignaler. Uppdragen omfattar inte heller nämndens grunduppdrag som styrs 
av lagar och författningar. Nämnden ser det även som positivt med utökade medel om 
28 mnkr för att bygga fler gruppboenden för att kunna verkställa besluten om bostad 
med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-25 

§ 100, forts. 

Omsorgsnämnden föreslår följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2020, med 
plan för 2021-2022: 

1. Justeringar av uppdrag och omfördelning av tilldelat kommunbidrag för 2020 mellan 
verksamheter (bilaga 1). 

2. Taxor och avgifter för 2020 samt tillämpningsanvisningar (bilaga 2 och 3). 

Yrkanden 

Loa Mothata (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2019 

Bilaga 1 Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 
Bilaga 2 Taxor och avgifter inom omsorgsnämndens ansvarsområde för 2020 
Bilaga 3 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgerna om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 2020 

Utdragsbestyrkande 

AT5 
Justerandes sign 
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§101 

Svar på remiss Stärkt kompetens i vård och 
omsorg (SOU 2019:20) 
OSN-2019-0387 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att föreslå ändring av andra meningen under avsnittet Validering (s. 5) till "Validering 
mot regleringens nya utbildningskrav måste prioriteras de som arbetar som 
undersköterskor och som helt saknar utbildning och även de som genomgått en 
kortare undersköterskeutbildning." 

att i övrigt anta föreliggande svar på betänkandet. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har lämnat möjlighet för Uppsala kommun att inkomma med 
synpunkter på slutbetänkande av Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - 
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. 

Undersköterskor med gedigen utbildning måste prioriteras i kommunens 
verksamheter. Undersköterskan besitter viktig kompetens för att kvalitet och säkerhet 
inom vård och omsorg ska kunna upprätthållas för att säkra den framtida vård och 
omsorgen. 

Svaret har tagits fram i samarbete mellan äldreförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen. 

Äldrenämnden svarar Regeringskansliet som Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2019 

Bilaga Svar på remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - 
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska 

Utdragsbestyrkande 
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§ 102 

Översyn omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar 
OSN-2019-0486 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bidraget till de sociala föreningarna övergår till omsorgsnämndens bidrag till 
ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning 

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 ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning samt till sociala föreningar inom verksamhetsområdena stöd 
och service för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. 

För att skapa en tydlighet kring vilka föreningar som kan få stöd från omsorgsnämnden 
föreslås nämnden renodla inriktningen på sitt föreningsstöd till att enbart omfatta 
bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 
Utifrån att målgruppen för de föreningar som kan få bidrag som 
funktionshinderförening utvidgas och nu även inbegriper de sociala föreningarna som 
har koppling till omsorgsnämndens ansvarsområde förselås omsorgsnämnden besluta 
att bidraget till sociala föreningar upphör. Bidraget föreslås istället ingå i 
omsorgsnämndens bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning. Föreslaget innebär att nämndens budget för föreningsbidragen 
till sociala föreningar omfattande 1 152 000 kr kommer att gå över till nämndens 
budget för ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 

Yrkanden 

Loa Mothata (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

Bilaga Översyn omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar 

Utdragsbestyrkande 

Mtv) 
Justerandes sign 
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§103 

Yttrande till kommunstyrelsen gällande föreningsbidrag till 
funktionsrättsföreningarna (KSN-2019-1842) 
OSN-2019-0540 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att avge nedanstående yttrande gällande svar på fråga om föreningsbidrag till 
funktionsrättsföreningarna i Uppsala kommun, samt 

att nämndens svar ska delges kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) har den 23 maj 
2019 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen med synpunkter på Uppsala 
kommuns hantering av föreningsbidrag till funktionsrättsföreningarna 
(KSN-2019-1842). 

Omsorgsnämnden framför följande kommentarer på svar på fråga om 
föreningsbidrag 

Omsorgsnämnden har beslutat att förändra riktlinjerna kring bidragsgivning till ideella 
organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning för att tydligare 
harmoniera med nämndens ansvarområde. Omsorgsnämndens bidrag är numera 
selektiva och en bedömning görs utifrån om organisationen bedriver verksamhet som 
tillhör nämndens ansvarsområde. Omsorgsnämndens bedömning om rätt till bidrag 
utgår således inte utifrån definition om funktionsnedsättning. 

Omsorgsnämndens uppfattning är att funktionsrättsperspektivet alltid ska beaktas vid 
all hantering gällande ansökningar om föreningsbidrag inom kommunens 
bidragshantering. Detta för att uppnå intentionerna med Program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
kommun 

Sida 11 (21) 

Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-25 

§104 

Verksamhetsbesök 2019-2020 
OSN-2019-0248 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att upphäva omsorgsnämndens beslut den 23 april 2019, § 50, om att genomföra 
verksamhetsbesök inför varje nämndsammanträde under 2019, 

att uppdra åt förvaltningen att ordna studiebesök på några av nämndens 
verksamheter under en dag i november och ytterligare en dag med studiebesök 
under våren 2020, 

att studiebesöken under hösten förläggs till onsdagen den 6november 2019 och 
studiebesöken under våren 2020 förläggs till onsdagen den 1 april. 

Sammanfattning 

Nämndens förtroendevalda har under 2019 haft möjlighet att inleda 
nämndsammanträdena med verksamhetsbesök. Tanken är nu att ersätta dessa 
verksamhetsbesök med studiedagar där nämndens förtroendevalda får möjlighet att 
besöka några av nämndens egna och andras verksamheter. 

Även annan kommuns verksamheter kan bli aktuella att besöka. 

Besöken är en del i nämndens omvärldsbevakning och ska vara riktade mot nämndens 
ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2019 

Justerandes sign  Utd ragsbestyrka nd e 
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§105 

Fyllnadsval till individutskottet 
OSN-2019-0006 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Lena Floren (V) som ersättare i omsorgsnämndens individutskott. 

Sammanfattning 

Marlene Larsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som förtroendevald i 
omsorgsnämnden. Nämnden väljer Lena Floren (V) som ny ersättare till 
omsorgsnämndens individutskott. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
kommun 

Sida 13 (21) 

Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-25 

§106 

Beslut om arvode för strategidagen den 10 september 2019 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att de av nämndens förtroendevalda som deltog på strategidagen den 10 september 
2019 får arvode enligt kommunens ersättningsregler § 3 b. 

Sammanfattning 

Representanter för omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen deltog vid 
Strategidagen den 10 september 2019 på Fyrsiborg. Det var en heldagsaktivitet där 
programmet bestod av följande: 

1. Introduktion 
2. Verksamhetsstyrning i Uppsala kommun 
3. Verksamhetsplan och internkontrollplan 
4. Workshop Riskanalys 
5. Summering och avslut 

Följande förtroendevalda deltog: Angelique Prinz Blix (L), Loa Mothata (S), 
Carolina Bringborn (M), Mirjana Gavran (S), Annika Olsson (S), Araxi Tadaros (MP), 
Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Lars Håkan Andersson (V), Siri Strand (L) (halva 
dagen) och Joakim Strandman (MP). 

Utdragsbestyrkande 

Lsr5 
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§ 107 

Fråga om arvode för kommunrevisionens utbildningar 

Mirjana Gavran (S) lyfter fråga om nämnden kan bevilja att arvode utgår för 
kommunrevisionens utbildning i etik och korruption den 22, 23 eller 24 oktober. 

Nämnden diskuterar även inbjudan till kommunrevisionens nämnddag 
den 25 oktober. 

Nämnden beslutar att arvode inte utgår för utbildningarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§108 

Beviljande av deltagande på Kvalitetsmässan 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja omsorgsnämndens presidium möjlighet att delta på 
Kvalitetsmässan 2019 den 12 och 13 november 2019. 

Priset för deltagande på mässan i två dagar är cirka 10 500 kronor inklusive en 
hotellövernattning. Kostnad för resa med tåg och en extra hotellövernattning 
mellan den 11 och 12 november tillkommer. 

Sammanfattning 

Kvalitetsmässan är en mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga 
verksamheterna och den pågår under tre dagar på Svenska Mässan i Göteborg. 
Konferensprogrammet har runt 170 seminarier. Fackmässan har ett program av öppna 
seminarier och scenaktiviteter och runt 150 organisationer som ställer ut. 

Kvalitetsmässan arrangeras i samverkan med Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och SIQ - Institutet för 
Kvalitetsutveckling. 

Utdragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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§ 109 

Informationsärenden till nämnd 

Siri Strands föreläsning om Ungas psykiska ohälsa skjuts upp och återkommer vid ett 
senare tillfälle. 

Utdragsbestyrkande isn 
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§110 

Information från förvaltningen 

1. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om nämndens och 
förvaltningens arbete med resultatförstärkande åtgärder där nämnden delges en 
sammanfattning av de effektiviseringar som planeras för 2019-2021. 

2. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, och Åsa Markström från förvaltningen 
informerar nämnden om ett kommande förslag på upphandlingsärende. 
Nämndens ledamöter och ersättare delges ett arbetsmaterial till ärendet. 

3. Lena Thaler' från förvaltningen informerar nämnden om Capella och om Capellas 
flytt till ny lokal. 

4. Liselotte Engqvist från förvaltningen informerar nämnden om gruppboende som 
får ny inriktning mot unga med demenssjukdom. 

5. Åsa Markström från förvaltningen informerar nämnden om den upphandling 
av korttidsvistelse i form av korttidshem enligt LSS, för barn och unga upp till 21 år 
som avbröts enligt beslut i upphandlingsutskottet (2019-08-28, § 19) och hur 
förvaltningen jobbar vidare med ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justera des sign 
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§111 

Rapporter från förtroendevalda 

1. Stig Rådahl (M) rapporterar från Dialogforum på Fyrisgården som genomfördes 
den 17 september 2019. 

2. Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar från kommunala handikapprådets 
(KHR) sammanträde den 13 september 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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§112 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut i individärenden under augusti 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§113 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Nedanstående ärenden anmäls till nämnden. 

Inbjudningar 

Inbjudan att delta i forskning kring privatisering och återtagande av kommunala 
verksamheter - Matz Hasselbom, Karlstad universitet 

Länsstyrelsen Uppsala län 
Konferens om funktionshinderspolitiken och dess genomförande i Uppsala län den 25 
oktober 2019, 8.30-15.00 

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 
Inbjudan till utbildningsdag om fysisk tillgänglighet den 30 september 2019, 10.00- 
16.30 

Domar och beslut etc. 

Beslut IVO, 20149-08-26 (dnr. OSN-2019-0179) 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4052-19 E, 2019-08-27 

Kammarrätten i Stockholm, dom i mål nr 1096-19, 2019-08-28 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1791-19 E, 2019-08-27 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 852-19 E, 2019-09-02 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2909-18, 2019-09-04 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut i mål nr 5139-19 E, 2019-09-06 
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