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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

Plats och tid: Uppsala Konsert & Kongress, 15.00-17.00 

Beslutande: 

Ersättare: 

Eva Christiernin (S), Ordförande 
Asa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande 
Jonny Husen (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Stig Rådahl (M) 
Roine Thunberg (M) 
Therese Rhann (V) 
Joakim Strandman (MP) 
Anton Berg (S) 
Stefan Hamnstedt (C) 
Siri Strand (L), ersätter Angelique Prinz Blix (L) 
Asa Samuelsson (KD), ersätter Evelina Solem (KD) 
Annika Ström (MP), ersätter Inger Liljeberg Kjelsson 

Börje Hallberg (S) 
Björn Lind (V) 
Annica Nordin (S) 

Övriga Magnus Johannesson, tf. förvaltningsdirektör; Asa Markström, avdelningschef; 
deltagare: Anna Ahlstrand, avdelningschef; Karin Brolin, avdelningschef, 

Susanna Hjorth, ekonomichef; Asa Holmstrand, KR-chef; 
Lena Thalen, avdelningschef; Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg; 
Annika Vogel, avdelningschef 

Utses att justera: Roine Thunberg (M) Paragrafer: 86-99 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12 den 27 augusti 2018 klockan 15.30 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Omsorgsnämnden 
Datum: 2018-08-22 
Anslag sätts upp: 2018-08-28 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Sista dag att överklaga: 2018-09-18 
Anslaget tas ner: 

Peter Jernbe,rå sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 86 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Roine Thunberg (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 27 augusti 2018 klockan 14.30 på Stationsgatan 12. 

§ 87 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 88 

Yttrande om förslag på Mål och budget för 2019 med plan för 2020-2021 
OSN-2018-0388 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2010-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som framgår av bilaga 1, 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt bilaga 2, och 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg om 
äldre och funktionsnedsatta 2019 enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 13 juni, beslutat att 
remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och 
avgifter. 

Ärendet har beretts i omsorgsnämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde 
föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 
enligt bilaga 1. 

Deltar inte i beslutet 

L, M, C och KD deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

L, M, C och KB reserverar sig med hänvisning till respektive partis, i kommunfullmäktige, förslag till 
mål och budget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 89 

Ekonomiskt bokslut per juli 2018 
OSN-2018-0189 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt bokslut per juli om -3,0 mnkr. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden redovisar ett julibokslut på -3,0 mnkr, vilket är 10,1 mnkr sämre än budget och 6,3 
mnkr sämre än prognos. 

Nettokostnaderna för personlig assistans enligt SoL är per juli 1,2 mnkr högre än prognos och 2,3 
mnkr högre än budget. De högre kostnaderna har sin grund i ett nytt omfattande beslut och högre 
personalkostnader. Nettokostnaderna för hemtjänst är per juli 1,3 mnkr högre än prognos och 2,0 mnkr 
högre än budget. De högre kostnaderna beror främst på högre kostnader för delegerad HS till externa 
brukare. 

Nettokostnaden för boende enligt LSS är per juli 7,0 högre än prognos och 9,1 mnkr högre än budget. 
Den högre nettokostnaden beror på att förvaltningen ålagts särskilda avgifter från IVO för ej 
verkställda beslut, jämfört prognos med 1,4 mnkr och jämfört budget med 3,1 mnkr, samt högre 
personalkostnader än förväntat under sommarperioden, 1,2 mnkr jämfört prognos. En felbokning ger 
för höga lokalkostnader med 2,1 mnkr, kostnaden skulle istället bokförts mot psykiatriboende. 

Nettokostnaderna för personlig assistans enligt LSS är per juli 2,1 mnkr högre än prognos och 2,9 
mnkr högre än budget. De högre kostnaderna har sin grund i högre kostnader för köp av verksamhet 
samt ett retroaktivt beslut från 2017 på 0,7 mnkr. 

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är per juli 1,8 mnkr högre än prognos och 4,7 mnkr högre än 
budget. Avvikelsen mot prognos har främst sin grund i osäkerhet i förväntade stimulansmedel från 
Socialstyrelsen för Habiliteringsersättning. Motsvarande post jämfört budget uppgår till 2,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 90 

Uppföljningsplan omsorgsnämnden 2018. 
OSN-2018-0397 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att anta uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2018. 

Sammanfattning 

Uppföljningsplanen beskriver hur omsorgsverksamheten ska följas upp oavsett om verksamheten 
bedrivs i egen regi eller av privata utförare som nämnden har avtal med. Nämndens uppföljning sker 
på flera nivåer: strategisk, ekonomisk, verksamhetsövergripande, avtalsspecifik och på individnivå. 

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att omsorgsnämndens verksamheter, oavsett regi, lever upp 
till ställda krav. Syftet är också att garantera insyn och transparens i beslutsprocesser och att 
medborgare och brukare upplever att erbjudna insatser eller tjänster motsvarar behoven och håller en 
hög kvalitet i förhållande till både lagstiftning och den enskildes behov. Uppföljningsplanens ska 
också tydliggöra vad som ska följas upp, hur, av vem och med vilken regelbundenhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2018. 

Justerandes sign 

ok-- 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 91 

Svar på KPMG:s rapport om granskning social arbetsmiljö 
OSN-2018-0425 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna svar på KPMG:s rapport angående granskning av den sociala arbetsmiljön. 

Sammanfattning 

KPMG har granskat den sociala arbetsmiljön i Uppsala kommun och givit ett antal rekommendationer 
till kommunstyrelsen och berörda nämnder. I nämndens svar beskrivs hur det sociala 
arbetsmiljöarbetet kommer utvecklas mot bakgrund av revisionens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juli 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

upPlal.fi OMSORGSNÄMNDEN 

7(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 92 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
OSN-2018-0379 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län 2012-2016 förlängs tills revisionen har genomförts under förutsättning att motsvarande 
beslut fattas av Region Uppsala, och 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds inom den nya regionala 
organisationen för samverkan. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14-2016-12-31 och ska utgöra en grund och ett stöd 
för det gemensamma arbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner. Personer ska kunna få sina 
behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunerna och Region Uppsala har ett 
gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar med 
varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes delaktighet och självbestämmande 
är av central betydelse. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. 
Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings-
och organisationsstrukturen. Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden 
och övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan kommunerna och Region 
Uppsala. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 juni 2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 93 

Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun. 
OSN-2018-0418 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att nämnden fastslår den nya riktlinjen för hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 

Nuvarande Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun beslutades av 
äldrenämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder år 2013 och en revidering genomfördes år 
2016 

Den nya riktlinjen har tagits fram av tjänstemän på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen. Den nya 
riktlinjen kommer efter beslut i nämnden att kommuniceras ut till berörda verksamheter samt 
publiceras på Uppsala.se. Den nya riktlinjen kommer att gälla från och med 2019-01-01. 

Väsentliga förändringar från tidigare riktlinje är att: 

• inaktuella bestämmelser har tagits bort. 
• MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ska ha en sådan organisatorisk 

placering samt mandat att påverka utförandet så att de kan uppfylla sitt uppdrag. 
• i Uppsala kommun kan uppgiften som MAS eller MAR inte kombineras med sedvanligt 

patientarbete och direkt patientansvar. 
• i Uppsala kommun kan uppgiften som verksamhetschef inte kombineras med uppgiften som 

MAS 
• avvikelse när det gäller vårdskada, eller risk för skada som är av sådan grad att anmälan enligt 

Lex Maria övervägs, utan dröjsmål ska meddelas ansvarig MAS och berörd förvaltning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 juli 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 94 

Verksamhetsbesök och föreläsningar hösten 2018 
OSN-2018-0431 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att enligt förslag genomföra verksamhetsbesök hösten 2018. 

Sammanfattning 

Nämnden föreslås att under hösten 2018 inleda nämndsammanträdena med verksamhetsbesök. 
Besöken är en del i nämndens omvärldsbevakning och ska vara riktade mot nämndens 
ansvarsområden. Det kommer att finnas alternativa verksamheter att besöka, som nämndens ledamöter 
och ersättare har att välja på. 

Samordning av transporter sker i dialog mellan nämndens ledamöter och ersättare. Ersättning utgår 
enligt kommunens ersättningsregler för förtroendevalda. 

Förvaltningen planerar att ordna besök på verksamheter inom socialpsykiatri, arbete och bostad, 
ordinärt boende samt på habiliteringen, HSO och Kålan fritidsverksamhet. Verksamhetsbesöken 
kommer att erbjudas vid dessa tillfällen: 

• Onsdag den 26 september, klockan 13.00-14.30 
• Onsdag den 31 oktober, klockan 13.00-14.30 
• Torsdag den 22 november april, klockan13.00-14.30 
• Torsdag den 13 december, klockan 13.00-14.30 

Verksamhetsbesöken följs av nämndens ordinarie sammanträden där nämndens ledamöter och 
ersättare rapporterar från besöken. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 95 

Föreningsdialog Uppsala Kulturförening 

Ordförande Sören Fernqvist, tillsammans med andra medlemmar i föreningen, presenterar Uppsala 
Kulturförenings verksamhet, aktiviteter och projekt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 96 

Information från förvaltningen 

1. Magnus Johannesson, tf. förvaltningsdirektör, informerar om rekryteringen av 
Liselotte Engqvist till tjänsten som avdelningschef för Arbete och bostad. Liselotte Engqvist 
deltar på sammanträdet och presenterar sig för nämnden. Hon tillträder tjänsten 
den 10 september 2018. 

2. Magnus Johannesson, tf. förvaltningsdirektör, informerar om hur den gångna sommaren har 
förlöpt i förvaltningens verksamheter särskilt i beaktande av den långa vänneböljan. Det har 
varit en ansträngande period för både brukare och personal men i det stora hela har 
förvaltningen klarat sommaren på ett bra sätt. Förvaltningen har även deltagit i kommunens 
centrala samordning för att hantera och förebygga värmeböljans effekter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 97 

Rapporter från förtroendevalda 

1. Ordföranden rapporterar att FUB Tallkrogens verksamhet har förlöpt på ett mycket bra sätt 
under sommaren. 

2. Ordföranden berättar att samtidigt med dagens nämndsammanträde pågår FUB:s utfrågning av 
politiker, vilket är olyckligt eftersom de politiker som är insatta i frågorna inte kan närvara vid 
den utfrågningen. 

3. Ordföranden berättar att den formella avtackning av förra förvaltningsdirektör Tomas Odin sker 
den 28 augusti 2018 klockan 15.00 på Fyrisborg. 

4. Stig Rådahl (M) rapporterar att han upplevde en klar förbättring när det gäller inställelser vid 
Individutskottets sammanträde på förmiddagen, detta efter att frågan kring inställelser 
diskuterades på arbetsutskottet senaste sammanträde. 

5. Akademikerförbundet SSR har till omsorgsnämnden skickat en inbjudan per e-post som inte 
verkar ha kommit fram. Ordföranden har sedan haft en mejlkonversation med Jerker Forslund, 
fackligt förtroendevald, om denna. SSR önskar bjuda in nämndens ledamöter, en representant 
från respektive parti, att diskutera arbetsmiljö, ABW och löneutveckling. Nämnden beslutar att 
ledamöterna gärna träffar SSR vid tillfälle efter den 11 september och att ordföranden meddelar 
Jerker Forslund detta. 

6. Ordföranden berättar att rekryteringsprocessen av ny förvaltningsdirektör har kommit i gång. 

   

9,( • 

  

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 98 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande: 

Delegationsbeslut i individärenden under juni 2018 

Överklagan av dom i mål nr 1189-18, Kammarrätten i Stockholm 

Delegationsbeslut i individärenden under juli 2018 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-05 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-05 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-05 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-18 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-19 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-24 

Beslut vid brådska i individärende 2018-07-24 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 99 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda skrivelser, överklaganden, domar, beslut, förelägganden och 
underrättelser, samt Lex Sarah-ärenden och protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls nedanstående handlingar. 

Skrivelser 

Uppsala kommun, Revisorerna, Offentlighetsprincipen, för kännedom 

Regionfullmäktige, Protokollsutdrag, Effektiv och nära vård 2030 — Målbild och strategi 

Överklagande 

Milan Jamat Ansökan om personlig assistans m.m. 

Samira Arbabzahi, Ansökan om hemtjänst i foun av anhöriganställning 

Domar 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2138-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2854-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1594-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1458-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1794-18 E 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 7135-17 / 320 18 E 

Beslut 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 4559-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 3901-18 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 4872-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 1634-18 E 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 3007-18 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 6189-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 4611-18 E 

Kammarrätten i Stockholm, protokoll mål nr 2407-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 2141-18 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

 

   



15 (15) 

upP,§9.1.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

Förelägganden 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 1910-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 3032-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 4121-18 

Underrättelser 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 3184-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 3548-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 4682-18 

Lex Sara 

Lex Sarah-anmälan, Arbete och Bostad, Uppsala kommun, 2018-06-05 

Lex Sarah-anmälan, Ordinärt boende, Uppsala kommun, 2018-07-10 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 20 juni 2018 

Protokoll från arbetsutskott 13 augusti 2018 

Protokoll från facklig samverkan 14 augusti 2018 

Protokoll från individutskott 22 augusti 2018 

Minnesanteckningar från Arena för samråd kring biståndsbedömningar 23 maj 2018 

Justerandes sign 

)6' 
Utdragsbestyrkande 
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