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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, 16.00-18.55 

Beslutande: Angelique Prinz Blix (L), ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordförande 
Carolina Bringbom (M), 2:e vice ordförande 
Gabriel Söderberg (S), §§ 11-16 
Mirjana Gavran (S) 
Börje Hallberg (S) 
Annika Olsson (S) 
Araxi Tadaros (IVLP) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Salem Sarsour (S), ersätter Gabriel Söderberg (S) §§ 17-29 
Rickard Löfberg (KD), ersätter Evelina Solem (KD) 
Roine Thunberg (M), ersätter Anneli Persson (SD) 

Ersättare: Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Joakim Strandman (IVI=P) 
Siri Strand (L) 
Salem Sarsour (S), §§ 11-16 
Josef Saffady Åhslund (Fl) 

Övriga Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, samt avdelningschefer, föredragande 
deltagare: uppdragstrateger, kommunjurist och brukarombudet 

Utses att justera: Carolina Bringbom (M) Paragrafer: 11-29 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, Uppsala, den 15 februari 2019 

Ald4,Py "P Lx 

Peter Jernbrg, sekreterare  

Carolina Bringbom, justerare 

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

Organ: Omsorgsnämnden 
Datum: 2019-02-13 Sista dag att överklaga: 2019-03-11 
Anslag sätts upp: 2019-02-18 Anslaget tas ner: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se sorgsnämnden, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 11 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 15 februari 2019 klockan 15.00 på Stationsgatan 12. 

§ 12 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista med följande tillägg: 

Anmälan av särskild partiaktivitet (S) under punkt 19 Anmälningsärenden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

d4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§13 

Omsorgspriset 

Åsa Markström informerar om Omsorgspriset. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 14 

Information om avtalsärende 

Kai Sällström, kommunjurist, och Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar om bakgrunden 
till och uppsägningen av avtal med Private Nursing och hur arbetet fortskrider med berörda boenden. 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet den 27 mars 2019 återkomma med 
underlag kring vem som ska driva de aktuella boendena framöver. 

Utdragsbestyrkande 

Y'A 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§15 

LSS-utredningen 

Åsa Markström från förvaltningen informerar om LSS-utredningen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§16 

Omval av ledamöter och ersättare till LSS-rådet 2019-2022 
OSN-2019-0007 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att som ledamot tillika ordförande i LSS-rådet utse Joakim Strandman (MP), 

att som ordinarie ledamot i LSS-rådet utse Angelique Prinz Blix (L), 

att som ordinarie ledamot i LSS-rådet på ett år utse Stig Rådahl (M), 

att som ersättare i LSS-rådet utse Loa Mothata (S), samt 

att som ersättare i LSS-rådet på ett år utse Rickard Löfberg (KD). 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde den 9 januari 2019 att utse Joakim 
Strandman (1\113  till ordinarie ledamot och ordförande, Angelique Prinz Blix (L) och Loa Mothata (S) 
till ordinarie ledamöter samt Stig Rådahl (M) och Rickard Löfberg (KD) till ersättare i LSS-rådet. Stig 
Rådahl (M) och Rickard Löfberg (KD) valdes på ett år, övriga för hela mandatperioden. 

LSS-rådet arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer som har rätt till stöd och hjälp 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rådet hanterar konkreta ärenden 
som rör LSS-gruppens vardag och består av representanter från omsorgsförvaltningen, 
omsorgsnämnden samt från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04. 

Justerandes sign 

M 
Utdragsbestyrkande 

y/A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 17 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020, årsbokslut 
OSN-2019-0049 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsplan helårsrapportering 2018, 

att godkänna ekonomiskt bokslut 2018, 

att godkänna intemkontrollplan helårsrapportering 2018 enligt föreliggande förslag, samt 

att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2018-2020 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 årsbokslut av mål, uppdrag, åtgärder och 
uppföljningsplan samt ekonomiskt bokslut per december 2018. Uppföljningen är gjord utifrån den 
verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från de inriktningsmål och 
uppdrag som nämnden tilldelats. 

Intemkontrollplanen 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25 med bilagor. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§18 

Verksamhetsplan och budget 2019 för omsorgsnämnden 
OSN-2019-0017 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för 2019 enligt föreliggande förslag, 

att fastställa budget för 2019, samt 

att överlämna verksamhetsplan och budget 2019 till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Lars-Håkan Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för skriftlig reservation 
(bilaga § 18). 

Carolina Bringbom (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Rickard Löfberg (KD) och 
Roine Thunberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för i kommunfullmäktige lagt 
budgetförslag av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Deltar ej i beslutet 
Carolina Bringbom (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Rickard Löfberg (KD) och 
Roine Thunberg (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur omsorgsnämnden ska förverkliga 
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019-2021 samt omsorgsnämndens 
mål kopplade till kärnuppdraget. 

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma 
uppföljning per april, per augusti och årsbokslut. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och 
analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. 
I samband med att omsorgsnämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även 
om sin plan för intern kontroll (diarienummer OSN-2019-0033). 

Yrkanden 
Lars-Håkan Andersson (V), yrkar att nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begär en 
utökad nettoram i enlighet med resonemang i skriftlig reservation (bilaga § 18), samt ytterligare motiv 
som kan beaktas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall till Lars-Håkan Anderssons (V) yrkande mot avslag och finner att nämnden 
beslutar att avslå yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01 med bilagor. 

Utdragsbestyrkande 

)74 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§19 

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden 
OSN-2019-0033 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa intemkontrollplan för 2019 enligt föreliggande förslag, samt 

att överlämna internkontrollplan 2019 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och 
upprättar årligen en intemkontrollplan. 

Planen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och 
ska försäkra att: 

• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer. 

I samband med att omsorgsnämnden beslutar om sin intemkontrollplan beslutar den även om 
omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget (diarienummer OSN-2019-0017). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30 med bilaga. 

Utdragsbestyrkande 

/Y4 
Justerandes sign 

t'e 
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Uppsala KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 20 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 december 2018 
OSN-2019-0061 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 31 december 2018 inte 
har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i mer än tre månader, 
samt 

att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL 
och 28 f-h §§ LSS. Enligt nämnda paragrafer i respektive lag är nämnden skyldig 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 oktober till och med 31 december 2018 var det totalt 110 SoL- och LSS-beslut som inte 
verkställdes inom tre månader. Av dem gällde 40 kvinnor och 70 män. Det är en ökning med totalt 14 
beslut jämfört med tidigare rapportering. Fördelningen av ej verkställda beslut inom respektive lagrum 
är 12 SoL-beslut respektive 98 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med 
särskild service, kontaktperson och korttidsvistelse som inte har verkställts inom tre månader. 

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service, kontaktperson och 
korttidsvistelse 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 4 
beslut. Totalt har 8 boendebeslut som rapporterats som ej verkställda tidigare blivit verkställda under 
fjärde kvartalet. 

Förvaltningen har tagit fram denna rapport med bilagor. Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden 
godkänner rapporten och skickar den till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25 med bilagor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ir6)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§21 

Ramupphandling Bostad med särskild service enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 9 
OSN-2018-0620 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramavtalsupphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) för bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 9 § 9. 

Särskilt yttrande 
Lars-Håkan Andersson (V) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga § 21-22). 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Rickard Löfberg (KD) och 
Roine Thunberg (M) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga § 21 b). 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden genomförde en ramupphandling för bostad med särskild service 9 § 9 LSS under år 
2015. Avtalstiden för ramavtalen löper ut den 31 mars 2020. Förvaltningen föreslår att nämnden 
genomför en ny ramupphandling med avtalsstart 2020-04-01. 

Yrkanden 
Loa Mothata (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 22 

Ramavtalsupphandling av bostad med särskild service och hem för vård 
eller boende enligt socialtjänstlagen 
OSN-2019-0054 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramavtalsupphandling av insatserna bostad med 
särskild service och hem för vård eller boende, HVB, och boenden för viss annan 
heldygnsomsorg, HVA, enligt socialtjänstlagen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Lars-Håkan Andersson (V) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga § 21-22). 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Rickard Löfberg (KD) och 
Roine Thunberg (M) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga § 22 b). 

Sammanfattning 
Nuvarande ramavtal för insatserna bostad med särskild service, hem för vård eller boende och boende 
för viss annan heldygnsomsorg för psykiskt funktionsnedsatta löper ut 2020-07-09. Avtalet gäller 
sedan 2016-07-10. Upphandlingen genomfördes som en ramupphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Nämnden föreslås genomföra en ny upphandling enligt LOU som ska gälla från 
2020-07-10. 

Yrkanden 
Loa Mothata (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,M12 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 23 

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom daglig verksamhet 
9 § 10 LSS 
OSN-2018-0553 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag på förfrågningsunderlag inom daglig verksamhet enligt lag om 
valfrihetssystem (LOV), 

att förfrågningsunderlag för daglig verksamhet ska gälla från 1 mars 2019, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända utförare om 
ovanstående förändringar. 

Sammanfattning 
För att underlätta för utförare har samtliga förfrågningsunderlaget enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) fått en liknande struktur. Nivåersättningen för godkända utförare inom daglig verksamhet ska 
varje år fastställas av nämnden. Behovet av stöd från personal i daglig verksamhet är indelat i sju olika 
nivåer. Utföraren får ersättning utifrån dessa nivåer. Förvaltningens bedömning är att det inte är 
möjligt utifrån nämndens budget att höja ersättningarna. 

En utvärdering har gjorts av den ändrade sommarstängningen från fyra till två veckor under 2018 
Förslaget är att återgå till fyra veckors stängning eftersom egenmakten inte verkar ha ökat och 
kostnaderna stigit med cirka 2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25 med bilagor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

A\C6 
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upLCallue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 24 

Ansökan om stadsbidrag för 2019 för personliga ombud 
OSN-2018-0312 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att söka statsbidrag för personliga ombud för 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har fått statsbidrag på 1 360 800 kr för verksamhet med personliga ombud för år 
2018. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2019 begär länsstyrelsen att nämnden skriftligt 
redovisar hur verksamheten bedrivits under det gångna året. 

Nämnden har 2017 tagit beslut om att utvidga verksamheten till sex personliga ombud och nämnden 
föreslås söka statsbidrag för dessa. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25 med bilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

P; 
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upl?».1.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 25 

Brukarombudets årsrapport 
OSN-2019-0056 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att överlämna årsrapport 2018 från Uppsala kommuns Brukarombud till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns brukarombud ska lämna en årlig rapport till kommunfullmäktige, där 
verksamhetsåret beskrivs. Rapporten ska belysa och beskriva det brukarombudet uppmärksammat i sitt 
arbete gällande situationen för personer med funktionsnedsättning, med fokus på inflytande och 
delaktighet i Uppsala kommun. 

Brukarombudets första rapport tar sin utgångspunkt i de frågor som är aktuella i de olika 
intresseföreningarna, hur de ser på samverkan och samarbete med Uppsala kommun, samt möjligheter 
och farhågor med ett brukarombud. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22 med bilaga. 

Utdragsbestyrkande 
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upPlelki OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 26 

Information från förvaltningen 

1. Liselotte Engqvist från förvaltningen informerar om gruppboendet på Dragarbrunnsgatan 15 som 
måste stängas då det inte uppfyller skärpta brandskyddskrav. Förvaltningen letar nytt 
gruppboende. Utflyttning från det gamla boendet ska ske senast 30 juni 2019. 

2. Lena ThaMn från förvaltningen informerar om avtal med Karolinska institutet om att ingå 
i vetenskaplig studie inom neuropsykologi. 

Utdragsbestyrkande 

A73 



17 (20) 

Uninita OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 27 

Rapporter från förtroendevalda 

De förtroendevalda har inget att rapportera denna gång. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ai  
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upl?».13, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 28 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut i individärenden under december 2018 enligt lista 

Delegationsbeslut i individärenden under januari 2019 enligt lista 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 29 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Nedanstående ärenden anmäls till nämnden. 

Särskild partiaktivitet 
Loa Mothata (S) anmäler särskild partiaktivitet för S-gruppen efteimiddagen den 8 mars 2019. 

Inbjudningar 
Dialogforum, Fyrisgården, 6 mars resp. 9 april 2019 

Domar och beslut 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3088-18 E, 2018-12-14 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3111-18, 2018-12-18 

Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 5126-18, 2018-12-20 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3477-17, 2019-01-09 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2559-17, 2019-01-09 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2559-17, 2019-01-09 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3486-18 E, 2019-01-21 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 8698-18, 2018-12-12 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 4326-18, 2018-12-14 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 8901-18, 2018-12-19 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 4493-18, 2018-12-28 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 34-19, 2019-01-04 

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut mål nr 6245-18, 2019-01-31 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 4493-18, 2018-12-28 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 670-19, 2019-02-01 

Överklagan av omsorgsnämndens beslut den 21 november 2018 

Överklagan av omsorgsnämndens beslut den 9 januari 2019 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse i mål nr 5997-18, 2019-02-05 

Utdragsbestyrkande 
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upPatifi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 29, forts. 

Rapporter etc. 
Årlig uppföljning SAM — omsorgsförvaltningen 2018 
Kommunrevisionen — Granskning av personal- och kompetensförsörjning 

Nämndens protokoll 
Protokoll från nämndsammanträdet 13 december 2018 

Protokoll från närrmdsammanträdet 9 januari 2019 

Protokoll från individutskott 23 januari 2019 

Protokoll från upphandlingsutskott 30 januari 2019 

Protokoll från arbetsutskott 4 februari 2019 

Protokoll från facklig samverkan 5 februari 2018 

Utdragsbestyrkande 
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Reservation till p 8. Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget 2019 från Vänsterpartiet 
13/2-2019 

Det finns stor risk för att den budget som läggs, utifrån Kommunfullmäktiges mål och budget 
2019-2021, inte kommer att kunna hållas. 
För det första går nämnden in i verksamhetsåret 2019, med ett underskott på 25 miljoner kronor att 
hämta in från 2018. Detta ger en nettoram, som ökar med under 1 %, även om kommunfullmäktige 
tillför knappt 7,8 miljoner vid mötet 25/2-2019. Med tanke på att en stor del av underskottet härrör 
sig till faktorer som är svåra att budgetera eller påverka, som tex avgifter från IVO, ökade 
fastighetskostnader i boenden eller kostnader för enskilda brukare med beslutad stor insats, så borde 
detta tas i beräkning vid tilldelning av kommunfullmäktiges nämndbidrag. 
För det andra destineras kommunbidrag till OSN, för utbyggnad av boenden för att minska kön till 
LSS-boenden. Om denna utbyggnad klaras av, kan nämnden i dagens läge även räkna med ökade 
fastighetskostnader, liksom kostnaderna för en ökad volym, som inte kan garanteras med den 
väldigt snäva ram som nämnden har i föreslagen budget. 
Utifrån detta yrkar jag  
att nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begär en utökad nettoram i enlighet med 
ovanstående resonemang, samt ytterligare motiv som kan beaktas 

Uppsala 13/2- 2019 

Lars Håkan Andersson, Vänsterpartiet 
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Särskilt yttrande till punkterna 11-12 OSN 13/2-2019 från Vänsterpartiet 

Nämnden föreslås att genomföra upphandlingar av verksamhet i boenden i samband med att avtal 
upphör under 2020. 
Vänsterpartiet anser att i arbetet med nya upphandlingar, så bör en diskussion föras om förhållandet 
i verksamhetens volym mellan egen regi och upphandlad verksamhet. 
Vi anser av flera skäl att en större del av verksamheten ska bedrivas i egen regi än vad som nu 
gäller. Framförallt utgår våra skäl från medborgarnas demokratiska insyn och inflytande, ekonomi 
och administration. 
Denna diskussion blir än mer nödvändig med tanke på den nödvändighet, som antagen 
lokalförsörjningsplan visar på utbyggnad av LSS-boenden. 
Vi ser fram mot en sådan diskussion i samband med att upphandlingsarbetet påbörjas inför 2020 

13/2-2019 

Lars Håkan Andersson, Vänsterpartiet 
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Omsorgsnämnden 13 februari 2019 

Ärende 11Ramupphandling för bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade)§) (LSS) 

Särskilt yttrande: 

Nämnden har idag stora underskott när det gäller tillgången på bostäder. Andelen icke 
verkställda beslut inom LSS 9:9 är uppe i 8 procent vilket är en allt för hög siffra. Kommunen 
kan inte lösa bristen på bostäder på egen hand varför det är bra att nämnden kompletterar 
med upphandlingar. 

När vi gör upphandlingar bör vi alltid ställa oss frågan hur vi kan få så mycket valfrihet, 
tillgänglighet och mångfald som möjligt. Därför bör vi där så är möjligt använda oss av LOV, 
Lagen om valfrihetssystem. Nämnden bör också överväga om det går att använda dynamiskt 
upphandlingssystem för att möjliggöra för fler aktörer att ansluta sig under avtalsperioden 
där ramavtalsupphandlingar har använts. Underlaget för upphandlingarna bör utformas på 
ett sätt som bjuder in nya aktörer att verka i Uppsala. Vi som nämnd och kommun ska vara 
en attraktiv samarbetspartner. Bara då kommer vi kunna lösa de stora problem vi nu ser när 
det gäller brist på bostäder. 

Carolina Bringborn (M) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C ) 
Rickard Löfberg (KD) 

/jfr p(i/ ALL 
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Omsorgsnämnden 13 februari 2019 

Ärende 12 Ramupphandling för bostad med särskild service och hem för vård eller boende 
enligt socialtjänstlagen. 

Särskilt yttrande: 

Nämnden har idag stora underskott när det gäller tillgången på bostäder. Andelen icke 
verkställda beslut inom [SS 9:9 är uppe i 8 procent vilket är en allt för hög siffra. Kommunen 
kan inte lösa bristen på bostäder på egen hand varför det är bra att nämnden kompletterar 
med upphandlingar. 

När vi gör upphandlingar bör vi alltid ställa oss frågan hur vi kan få så mycket valfrihet, 
tillgänglighet och mångfald som möjligt. Därför bör vi där så är möjligt använda oss av LOV, 
Lagen om valfrihetssystem. Nämnden bör också överväga om det går att använda dynamiskt 
upphandlingssystem för att möjliggöra för fler aktörer att ansluta sig under avtalsperioden 
där ramavtalsupphandlingar har använts. Underlaget för upphandlingarna bör utformas på 
ett sätt som bjuder in nya aktörer att verka i Uppsala. Vi som nämnd och kommun ska vara 
en attraktiv samarbetspartner. Bara då kommer vi kunna lösa de stora problem vi nu ser när 
det gäller brist på bostäder. 

Carolina Bringborn (M) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C ) 
Rickard Löfberg (KD) 
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