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§114 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 25 oktober 2019, klockan 15.00, på Stationsgatan 12. 

§115 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista med tillägg av punkten Val av 
kontaktperson för Barnombudet i Uppsala län (B0iU) som punkt 11. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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LeJ Uppsala 
kommun 

 Sida 4 (20) 

Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

§116 

Informationsärenden till nämnd 

Ungas psykiska ohälsa 
Föreläsare: Siri Strand 

Kompetensförsörjning på nämnden 
Föredragande: Åsa Holmstrand 

Funktionsprogram - bostad med särskild service 
Föredragande: Lenita Granlund 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (20) 

Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträd esd atum: 
2019-10-23 

§117 

Sammanträdestider för nämnd och utskott år 2020 
OSN-2019-0005 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att omsorgsnämnden under år 2020 sammanträder onsdagar klockan 16.00, utom 
där annat anges, följande datum: 22 januari, 12 februari, 25 mars, 29 april, tisdag 
26 maj, tisdag 16 juni, 26 augusti, 23 september, tisdag 20 oktober, tisdag 24 
november och 16 december, 

att omsorgsnämndens arbetsutskott under år 2020 sammanträder måndagar 
klockan 16.00, utom där annat anges, följande datum: 13 januari, 3 februari, 16 
mars, 20 april, 18 maj, tisdag 9 juni, 17 augusti, tisdag 15 september, 12 oktober, 
16 november och 7 december, 

att omsorgsnämndens individutskott under år 2020 sammanträder onsdagar klockan 
15.00, utom där annat anges, följande datum: 15 januari, 26 februari, 18 mars, 22 
april, tisdag 19 maj, 24 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 18 november 
och 9 december, 

att omsorgsnämndens upphandlingsutskott sammanträder vid behov, 

att godkänna övriga planerade eller ännu ej datumsatta sammanträden. 

Sammanfattning 

Antagna sammanträdestider är enligt förvaltningens förslag. Omsorgsnämndens 
sammanträden äger rum på Stationsgatan 12 och är öppna för allmänheten om inget 
annat anges i kallelsen. Nämndens arbetsutskott, individutskott och 
upphandlingsutskott är stängda för allmänheten. 

Övriga planerade sammanträden och temadagar 

Omsorgsnämndens temadag med studiebesök: 1 april 2019 enligt beslut 2019-09-25, 
§ 104. 

Planerade halvdagar föreningsdialog: onsdag 6 maj 2020 och onsdag 7 oktober 2020. 

Omsorgsnämndens strategidag: tisdag 8 september 2020. 

Övriga sammanträden - ej datumsatta: 

• LSS-rådet 
• Kommunala handikapprådet 
• Kommunala pensionärsrådet 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Samma nträd esd atu m: 
2019-10-23 

§ 117, forts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§118 

Ekonomisk uppföljning per september 2019 
OSN-2019-0178 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per september om -32,4 mnkr. 

Sammanfattning 

Resultatet för omsorgsnämnden per september uppgår till -32,4 mnkr. Det är 39,3 mnkr 
sämre än budget på 6,7 mnkr och 4,6 mnkr bättre än prognos på -37,0 mnkr. 

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora 
underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet 
för avdelningen uppgår till 36,6 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa 
köp avi huvudsak assistans, korttidsvård och hemtjänst. Det har sin grund i att fler 
personer fått sådana beslut och detta är den enskilt största awikelsen, -15,1 mnkr 
jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med -10,2 
mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa 
personalbemanning vid förändrade behov. Avdelningen har även minskade externa 
intäkter med 12,7 mnkr jämfört budget. 7 mnkr är en effekt av färre ärenden där 
Försäkringskassan är huvudman. Utöver detta har förfarandet för återsökning av 
moms ändrats under året vilket innebär en intäktsminskning med 4,5 mnkr mot 
budget per september månad och en total intäktsminskning på året med närmare 6 
mnkr. 

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts inom socialpsykiatrin där 
antalet komplicerade ärenden ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att 
förutse och prognosticera. Avdelningen har nio stycken nya placeringar vilket ökat 
kostnaderna jämfört budget med 2,3 mnkr per september månad. 

Prognosen för helåret uppgår till -70,1 mnkr med en prognosintervall på 1-5+ mnkr. Ett 
resultat på -70,1 mnkr motsvarar ett underskott på 4,3 0/0. 

Nämnden får en muntlig föredragning om den ekonomiska uppföljningen och de 
ramar som förvaltningen och nämnden har att förhålla sig till. Nämnden får även en 
detaljerad ekonomisk redovisning om avdelningen ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2019, reviderad den 22 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§119 

Personlig assistans 
OSN-2019-0505 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att omsorgsnämnden 
konkurrensutsätter verksam hetsområdet personlig assistans, 

att omsorgsnämnden konkurrensutsätter verksam hetsområdet personlig assistans 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Omsorgsnämnden uppdrar åt presidiet att tillsammans med förvaltningen 
besvara den skrivelse som kom in till nämndens förtroendevalda från styrelsen för 
HSO Uppsala kommun den 22 oktober 2019. 

Reservationer 

Lena Floren (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att lägga ut all personlig assistans 

på entreprenad inom Uppsala kommun. 

Vänsterpartiet finner underlaget för beslut otillräckligt då en riktig 

konsekvensanalys saknas och därmed vad beslutet får för konsekvenser för 

de brukare som idag har kommunen som utförare. 

Sammanfattning 

Fler assistansberättigade väljer privata assistansanordnare framför kommunen 
samtidigt som dyrare assistansärenden tenderar blir kvar inom kommunen. Detta 
bidrar till att det blir allt svårare för kommunen att bedriva assistans på ett 
kostnadseffektivt sätt. Enligt utfall i september 2019 hamnade nämndens egen 
regiverksamheten personlig assistans på resultat -8,2 mnkr jämfört med budget. Om 
nettokostnaden fortsätter på samma nivå kommer egenverksamheten personlig 
assistans vid årsskiftet 2019 hamna på runt-il mnkr mot budget. 

Förslaget innebär att nämnden upphandlar personlig assistans inklusive ansvaret för 
att tillhandahålla vikarie vid akut uppkomna situationer hos privata 
assistansanordnare. En upphandling av verksamhetsområdet skulle få betydelse för 
nämndens arbete att få budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2019 med tillhörande bilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§120 

Svar på remiss om Socialstyrelsens föreskrifter om belopp 
för vård av utskrivningsklara patienter 
OSN-2019-0598 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att anta föreliggande remissvar. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har lämnat möjlighet för Uppsala kommun att inkomma med 
synpunkter på Socialstyrelsens förskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara 
patienter. Det är Socialstyrelsen som genom föreskrifter fastställer det belopp en 
kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient, 
i de fall landstinget och kommunen inte har träffat en överenskommelse om annat 
(bilaga 1). 

Den 1 januari 2018 ersattes betalningsansvarslagen (1990:1404) med en ny lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Enligt den 
nya utskrivningslagen ska riktlinjer för samverkan tas fram inom ett län. Lagen ger 
också möjlighet att enligt 4 kap. 5 § komma överens om ett annat belopp än vad lagen 
anger. Lagens intention är att minska antalet dagar som patienter vårdas som 
utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de berörda parterna. 

I de fall huvudmännen inte kan komma överens föreslår Socialstyrelsen för år 2020 att 
det belopp som en kommun ska lämna i ersättning per vårddygn till regionen ska 
fastställas till 8200 kronor. Detta belopp ska årligen räknas om med hänsyn till 
utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beloppet. 
Socialstyrelsen har skickat förslaget på remiss till Uppsala kommun. 

I och med nya utskrivningslagen har Region Uppsala tillsammans med länets 
kommuner tagit fram och fattat beslut om ett gemensamt avtal för vård av 
utskrivningsklar patient samt en regional ersättningsmodell vid utskrivning från sluten 
hälsa- och sjukvård. Avtalet och ersättningsmodellen fastställer nivån på ersättning för 
utskrivningsklara och beskriver även att kontinuerlig uppföljning av utskrivngsklara 
ska ske, där ekonomisk uppföljning ingår. Detta avtal innebär att Uppsala kommun 
betalar en lägre ersättning än vad Socialstyrelsen föreskrifter angav för år 2019. Utifrån 
avtalet betalar kommunen för utskrivningsklara 5402 kr per vårddygn för somatisk 
akutsjukvård, 3 638 kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för geriatrisk vård 
och 4 277 kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 120, forts. 

Socialstyrelsens förslag på ny ersättning för år 2020 är 8200 kr/vårddygn. Om 
överenskommelsen mellan Region Uppsala och Länets kommuner skulle brytas 
innebär Socialstyrelsen förslag på ny ersättning för år 2020 att Uppsala kommuns 
kommer att få högre kostnader för utskrivningsklara. 

Uppsala kommun anser att höjningen av beloppet är ansenlig, samtidigt ska det 
betonas att beloppet endast blir aktuellt i de fall som huvudmännen inte kommit 
överens om något annat. 

Huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att möjliggöra trygg och säker hemgång 
från slutenvård för personer som är beroende av insatser efter utskrivning. Enligt 
Uppsala kommun saknar utredningen en beskrivning av förslagets ekonomiska 
konsekvenser för kommunsektorn (bilaga 2). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019 med tillhörande bilagor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§121 

Rapport av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 30 september 2019 
OSN-2019-0242 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 30 
september 2019 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 
verkställighet pågått i mer än tre månader. 

Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporterings-skyldighet enligt 
16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS. 

att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden är enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldiga 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 långtid som gått sedan varje beslut togs. 

Undertiden 1 juli till och med 30 september 2019 var det totalt 104 SoL- och LSS-beslut 
som inte verkställdes inom tre månader. Av dem gällde 37 kvinnor och 67 män. 
Fördelningen av ej verkställda beslut inom respektive lagrum är 18 SoL-beslut 
respektive 86 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med 
särskild service, kontaktperson och ledsagarservice som inte har verkställts inom tre 
månader. 

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service, 
kontaktperson och ledsagarservice enligt SoL och LSS inte har verkställts är brist på 
lediga bostäder, brist på personal och annat skäl. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 121, forts. 

Beslut om bostad med särskild service LSS som inte har verkställts inom tre månader 
har minskat med 3 beslut jämfört med rapporteringen för kvartal 22019, och uppgår 
till 50 beslut. Totalt harll boendebeslut som rapporterats som ej verkställda tidigare 
blivit verkställda under tredje kvartalet, och bland dem återfinns några av de beslut där 
de enskilda har fått vänta mycket länge på verkställighet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019 med tillhörande bilagor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 122 

Nämndens avvikelser - tertialrapporter 2019 
OSN-2019-0340 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om nämndens avvikelser, lex Sarah och lex Maria enligt 
SoL, LSS och HSL som rapporterats mellan den 1 maj och den 31 augusti 2019. 

Rapporten har tagits fram för att följa verksamhetens rapporteringsskyldighet till 
nämnd enligt 14 kap. 3 §§ SoL, 24 b § LSS och riktlinje för hälso- och sjukvård i 
Uppsala kommun (OSN-2018-0418). 

Sammanfattning 

Nämnden ansvarar för verksamhet som bedrivs i egen regi och i extern regi samt för 
myndighetsutövning i förvaltningen. Den verksamhet som nämnden ansvarar för är 
enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b § LSS skyldig att till omsorgsnämnden rapportera om den 
i sin verksamhet uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma ifråga för, 
insatser inom verksamheten. Den verksamhet som nämnden ansvarar för är även 
enligt riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (OSN-2018-0418) skyldig att 
till omsorgsnämnden anmäla om en patient i samband med vård eller behandling 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

Avvikelser är negativa händelser som inträffar eller riskerar att inträffa, som medfört 
eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för förvaltningens målgrupp. 

Under tiden 1 maj till och med 31 augusti 2019 rapporterade nämndens verksamheter 
29 lex Sarah. Egen regi rapporterade sammantaget 643 avvikelser (enligt SoL/LSS, lex 
Sarah och HSL). Egen regi rapporterade 27 lex Sarah, myndighet 1 lex Sarah och extern 
regi 1 lex Sarah. 

Extern regi redogör till nämnd endast lex Sarah rapporter som anmälts till IVO. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 september 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 123 

Bryggansökan till Allmänna arvsfonden gällande FUB:s 
projekt Ge makten vidare 
OSN-2019-0575 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna Uppsala kommuns förbindelse i ansökan till Allmänna arvsfonden 
enligt dokumentet Kommunens förbindelse gällande projektet Ge makten vidare, 

att korrigera summan för nettokostnaden till 354 352 kronor och att beräkningen av 
nettokostnaden gäller från 1 april 2021, 

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta regelverk kring arvoden för samtalsmodellen 
och brukarrevisioner, 

att beslut om regelverket kring arvoden ska tas av nämnden. 

Sammanfattning 

Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, har sedan 1 mars 
2017 drivit ett projekt, Ge makten vidare. Det övergripande syftet med projektet har 
varit att öka inflytandet för målgruppen. Medel har beviljats av Allmänna arvsfonden 
för sammanlagt tre år och en månad, till och med mars 2020. 

FUB har för avsikt att ansöka om cirka 1 mnkr för ett fjärde år från Allmänna 
arvsfonden. Förutsättningen för att det ska beviljas är att kommunen förbinder sig att 
från 1 april 2021 finansiera och implementera de metoder och arbetssätt som Ge 
makten vidare har utvecklat. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 med tillhörande bilagor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§124 

Val av kontaktperson för Barnombudet i Uppsala län (BOiU) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att som kontaktperson till Barnombudet i Uppsala län (BOiU) utse Araxi Tadaros (MP). 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har blivit ombedd att utse kontaktpersoner till BOiU. Nämnden 
utser en förtroendevald och förvaltningen en tjänsteperson. 1 förvaltningen är Pontus 
Edqvist utsedd som kontaktperson till BOiU. 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 
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§ 125 

Information från förvaltningen 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden kort om följande: 

• att regionen har sagt upp avtalet med Hikikomori 
• att förvaltningen har skapat sju nya platser på boendet på Dragarbru n nsgatan 
• kommande närvårdsplatser i regionen och kommunen 
• kommande vårdcentrum 
• att förvaltningen har fått medel från Omställningsfonden som kommer 

att generera 20 platser socialpedagoger 
• att psykisk hälsa äldre har fått 400 tkr som ska gå till specialcyklar och 

uppfräschning av lokalen där Träffpunkt Gudrun håller till. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 126 

Rapporter från förtroendevalda 

1. Stig Rådahl (M) berättar om webbplatsen hejaolika.se  där det bland annat 
finns en LSS-skola som är gratis. 

2. Ordförande Angelique Prinz Blix (L) rapporterar om presidiets möte med 
kommunrevisionen den 18 oktober 2019 där också Lenita Granlund och Åsa 
Markström från förvaltningen deltog. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

§127 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

1. Delegationsbeslut i individärenden under september 2019 

2. Beslut vid brådska i individärende den 19 september 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Samma nträd esdatum: 
2019-10-23 

§ 128 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Stig Rådahl (M) som nämndens representant vid länsstyrelsen konferens om 
funktionshinderspolitiken den 25 oktober 2019, samt 

att i övrigt notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Nedanstående ärenden anmäls till nämnden. 

Inbjudningar 

Inbjudan till dialogtillfälle, Barnombudet i Uppsala län (B0iU), den 22 november 2019, 
09.30-11.00 

Skrivelser etc. 

BOiU:s sammanställning av förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i skolor i Uppsala 
kommun 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i omsorgsförvaltningen 

Domar och beslut etc. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut i mål nr 5050-19, 2019-08-07 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5193-18, 2019-09-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5126-18, 2019-09-24 

Beslut IVO, 2019-09-24 (dnr. OSN-2018-0509) 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4001-19, 2019-09-24 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3122-18, 2019-09-30 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut i mål nr 5651-19, 2019-09-30 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3021-19, 2019-10-08 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2623-19, 2019-10-08 

Protokoll 

Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet, 20 september 2019 

Sammanträdesprotokoll från kommunala handikapprådet, 13 september 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

§ 128, forts. 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 25 september 2019 

Protokoll från arbetsutskott 14 oktober 2019 

Protokoll från individutskott 16 oktober 2019 

Protokoll från facklig samverkan15 oktober 2019 

Övrigt 

Stig Rådahl (M) anmäler att han kommer att delta på länsstyrelsen konferens om 
funktionshinderspolitiken den 25 oktober 2019 på UKK. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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