Uppsala
kommun

Sida 1 (16)

Sam manträdesdatum:
2019-06-18

Omsorgsnämnden
Protokoll

Sammanträdesprotokoll
Plats och tid:

Stationsgatan 12, Uppsala, 16.00-19.05

Beslutande:

Angelique Prinz Blix (L), ordförande §§70-76, 78-83
Loa Mothata (S), ordförande § 77
Carolina Bringborn (M), 2:e vice ordförande
Gabriel Söderberg (S)
Mirjana Gavran (S)
Börje Hallberg (S)
Annika Olsson (S)
Araxi Tada ros (MP)
Stig Rådahl (M)
Evelina Salem (KD)
Lars-Håkan Andersson (V)
Maffias Jansson (SD)
Inger Liljeberg Kjelsson (M), ersätter Diana Zadius (C)
Siri Strand (L), ersätter Angelique Prinz Blix (L) § 77

Ersättare:

Nils Dahlgren (5)
Siri Strand (L) §§70-76, 78-83
Joakim Strandman (MP)
Lena Sandström (M)
Josef Saffady Åhslund (Fl)

Övriga deltagare:

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör
Avdelningschefer, föredragande tjänstepersoner och föredragande gäster

Utses att justera:

Justeringens
plats och tid:

Carolina Bringborn (M)

Paragrafer:

70-83

Stationsgatan 12, Uppsala, den 20 juni 2019
fr

Underskrifter:

ANSLAG/BEVIS

,54(t
Angelique PriniBlix, •

ordför

§§70-76, 7:-83

Carolin

ingborn, justerare

Loa Mothata, ordförande § 77

Peter Jernbyg, sekreterare

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

Organ:

Omsorgsnämnden

Sista dag att överklaga

2019-07-11

Datum:
Protokollet finns
tillgängligt på

2019-06-20

Anslaget tas ner:

2019-07-11

www.uppsala.se och Omsorgsnämnden, Stationsgatan 12

Uppsala
kommun

Sida 2 (16)

Omsorgsnämnden

Sam rnanträd esd atum:

Protokoll

2019-06-18

§ 70

Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med
ordföranden den 20 juni 2019 klockan 14.00 på Stationsgatan 12.

§ 71

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa utskickad föredragningslista.
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§ 72

Volymen på Max - FUB:s nya ungdomsprojekt

Sara Hallström, FUB, informerar tillsammans med Matilda och Hjalmar nämnden om
ungdomsprojektet Volymen på Max.
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§ 73

Bräcke Diakoni

Hilde Klasson presenterar Bräcke Diakoni och deras arbete med personliga ombud för
nämnden.
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§74

Projekt Supported Education
OSN-2019-0345
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna delrapport för 2017-2018 för projektet Supported Education,
att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med projektet i enlighet med föredragningen
i ärendet, samt
att föreslå kommunstyrelsen att eventuell återbetalning av den sociala investeringen
skall avvakta resultat av kommunstyrelsens omarbetning av riktlinjerna för
sociala investeringar.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden beviljades medel för ett projekt på två år, 2017 och 2018, för att
bedriva den sociala investeringen Supported Education - stöd mot studier med
4,31 mnkr - och beviljades därefter en förlängning under år 2019.
Delrapporten för 2017-2018 har nu sammanställts och den sammanfattar resultatet av
satsningen för att arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden ska kunna ta
beslut om att eventuellt permanenta verksamheten.
Utvärderingen visar en rad goda resultat men omsorgsnämnden har inte resurser att
driva verksamheten vidare om inte ytterligare medel skjuts till.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 3 maj 2019 med tillhörande bilaga.
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§ 75

Ekonomisk uppföljning per maj 2019
OSN-2019-0178
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna ekonomiskt bokslut per maj om -24,6 mnkr.

Sammanfattning
Resultatet för omsorgsnämnden per maj uppgår till -24,6 mnkr. Det är 17,2 mnkr sämre
än budget på -7,4 mnkr och 1,8 mnkr sämre än prognos på -22,8 mnkr per maj månad.1
maj månads resultat ingår jämförelsestörande poster med 6,6 mnkr. Dessa inräknade
ger ett resultat per maj på -31,2 mnkr.
Det är främst verksamheter inom avdelningen för ordinärt boende och då främst
personlig assistans som står för det stora underskottet, totalt för avdelningen ordinärt
boende -19,5 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp vilket har sin
grund i ökade volymer och detta är den enskilt största awikelsen, -9,1 mnkr, jämfört
budget. Därutöver awiker personalkostnader jämfört budget med -5,9 mnkr. Denna
awikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid
förändrade behov. Därutöver har avdelningen minskade intäkter med 2,5 mnkr jämfört
med budget på grund av ändrat förfarande för återsökning av moms när det
gäller extern personlig assistans.
Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts utmaningar i hemtjänsten
vars volymer ökar, samt ökade utmaningar inom socialpsykiatrin där antalet
komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och
prognosticera.
Nämndens utfall per maj kopplat till den trend med högre volymer, som vi kan se inom
flera insatser inom avdelningen ordinärt boendes verksamheter, indikerar stora
svårigheter att hålla lagd årsprognos på -50 mnkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 18 juni 2019.
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§ 76

Beskrivning av allmänna handlingar för omsorgsnämnden
OSN-2019-0088
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anta Beskrivning av allmänna handlingar för omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ha en
beskrivning av sina allmänna handlingar. Den ska underlätta för allmänheten att ta del
av allmänna handlingar och vara ett hjälpmedel i det interna arbetet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 31 maj 2019.
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§ 77

Rapport av nämndens avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 januari-30 april 2019
OSN-2019-0340
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna rapporten om nämndens avvikelser, lex Sarah och lex Maria enligt SoL,
LSS och HSL för perioden 1 januari och 30 april 2019.
Rapporten har tagits fram för att följa verksamhetens rapporteringsskyldighet till
nämnd enligt 14 kap. 3 §§SoL, 24 b § LSS och riktlinjen 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.
Under perioden 1 januari till 31 april 2019 rapporterade nämndens verksamheter 28 lex
Sarah och 1 lex Maria. Verksamheterna i egen regi rapporterade sammantaget 717
avvikelser (enligt SoL eller LSS, lex Sarah och HSL). Egen regi rapporterade 26 lex Sarah
och 1 lex Maria, myndighet rapporterade 1 lex Sarah och utförare i extern regi
rapporterade 1 lex Sarah.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 5 juni 2019.
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§ 78

Struktur och metoder för brukarinflytande i
omsorgsförvaltningen
OSN-2019-0180
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att rekommendera kommunstyrelsen att återta ansvaret för det
kommunövergripande handikapprådet,
att avsluta samråd med Uppsala pensionärsföreningars samråd samt hänvisa
frågorna till det kommunövergripande pensionärsrådet KPR,
att behålla LSS-rådet och uppdra åt förvaltningen att fortsätta med det påbörjade
utvecklingsarbetet inom LSS-rådet samt delge nämnden förslag till förbättringar
att besluta om senare,
att avsluta arena för boendefrågor samt hänvisa frågor kring boende till LSS-rådet,
att avsluta arena för samråd kring biståndsbedömning samt hänvisa frågor om
biståndshandläggning till LSS-rådet,
att behålla brukarrådet inom avdelningen för arbete och bostad,
att uppdra åt avdelningen för socialpsykiatri att fortsätta arbetet med att ta fram
strukturer för brukarinflytande,
att uppdrag åt avdelningen för ordinärt boende att fortsätta arbetet med att ta fram
strukturer för brukarinflytande,
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta diskussioner med regionen gällande LSSinflytandegruppens framtid samt återkomma med resultatet till nämnden,
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta utvecklingsarbetet med att ta fram och pröva
metoder för inflytande,
att uppdra åt förvaltningens avdelning för kvalité och utveckling att följa upp
förvaltningens arbete med utveckling och av metoder och strukturer för
brukarinflytande om ett år.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden gav på nämndens sammanträde den 27 mars 2019 förvaltningen i
uppdrag att utveckla brukarinflytande och samverkan med intresseorganisationer
(OSN 2019-03-27 § 38).
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Omsorgsförvaltningen har nu gått igenom behov av strukturer för brukarinflytande och
undersökt möjligheter till sammanslagningar och förflyttningar av forum för inflytande.
Förvaltningen har även undersökt behoven av nya samråd och forum samt beskrivit
hur fortsatt utveckling av metoder för brukarinflytande bör ske.
Omsorgsförvaltningens analys är att det finns möjligheter att ta bort, sammankoppla
och flytta forum och råd för inflytande utan att det blir stora konsekvenser för
inflytandet för brukare och brukarorganisationer. Förutom att tydliggöra var
brukarinflytande bör ske kan nämndens beslut innebära att förvaltningens arbete med
brukarinflytande ökar där behov finns samt att vissa effektiviseringar och ekonomiska
konsekvenser påverkar förvaltningen positivt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 5 juni 2019 med bilagor.
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§ 79

Fyllnadsval till individutskottet
OSN-2019-0006
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att utse Stig Rådahl (M) till ersättare i omsorgsnämndens individutskott under
år 2019.

Sammanfattning
Roine Thunberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag som förtroendevald i
omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden utser därför en ny ersättare till
omsorgsnämndens individutskott för att fylla Roine Thunbergs (M) plats i utskottet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 11 juni 2019.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Asi -)

Uppsala
kommun

Sida 12 (16)

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

Protokoll

2019-06-18

§ 80

Information från förvaltningen

1.

Liselotte Engqvist från förvaltningen informerar nämnden om det IVO-ärende som
anmäldes till nämnden på sammanträdet i maj.

2.

Karin Brolin från förvaltningen informerar nämnden om att man utreder en möjlig
sammanslagning av omsorgs- och äldreförvaltningens hälsa- och
sjukvårdsenheter.

3.

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar utskottet om den privata
utförare som driver ett par av nämndens verksamheter och som har gått i konkurs
nyligen och vad det får för efterverkningar för nämnden och förvaltningen.

4.

Lenita Granlund informerar om de resultatförbättrande åtgärder som
förvaltningen jobbar med.
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§ 81

Rapporter från förtroendevalda

1.

Stig Rådahl (M) rapporterar om kulturnämndens Beredningskonferens om
kulturhistoriskt program och handlingsplan som han deltog vid tillsammans
med Mirjana Gavran (S) och Araxi Tadaros (MP) för nämndens räkning den 3 juni
2019.

2.

Siri Strand (L) m.fl. förtroendevalda, som inför nämndens sammanträde
besökte Sunnersta korttidsboende för vuxna, rapporterar om besöket.

3.

Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar om kommunala handikapprådets
sammanträde och temadag den 14 juni 2019.

4.

Ordförande Angelique Prinz Blix rapporterar om sammanträde med Arbete och
bostads brukarråd som hon deltog vid tidigare i dag.

5.

Ordförande Angelique Prinz Blix informerar om att omsorgspriset delades ut på
kommunfullmäktige den 12 juni 2019.

6.

Ordförande Angelique Prinz Blix informerar om att hon som ersättare i
kommunfullmäktige utnyttjade sin yttranderätt och informerade
kommunfullmäktige om budgetsituationen i nämnden och förvaltningen.
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§ 82

Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut:
Delegationsbeslut i individärenden under maj 2019
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§ 83

Anmälningsärenden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till nämnden.
Inbjudningar
Välkomna att träffa Akademikerförbundet SSR, 26 juni 2019, 17.00-18.30
Domar och beslut etc.
IVO, beslut, 2019-05-24Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1167-18, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 265-18, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 581-18, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1417-18, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 732-18, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1416-18, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5310-18 E, 2019-05-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1023-19, 2019-05-22
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4682-18 E, 2019-05-23
Kammarrätten i Stockholm, beslut i mål nr 3128-19, 2019-05-24
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5668-18, 2019-05-27
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5865-17, 2019-05-27
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6943-18, 2019-05-28
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2303-19, 2019-05-28
Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut i mål nr 2154-19, 2019-05-31
Kammarrätten i Stockholm, dom i mål nr 7706-18, 2019-06-04
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6625-18, 2019-06-04
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6624-18, 2019-06-04
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1557-19, 2019-06-05
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 7935-18 E, 2019-06-05
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6855-18 E, 2019-06-05
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2881-19, 2019-06-07
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3880-17, 2019-06-13
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4593-18, 2019-06-11
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§ 83, forts.
Övrigt
Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet, 2019-05-03
Nämndens protokoll
Protokoll från nämndsammanträdet 22 maj 2019
Protokoll från arbetsutskott 10 juni 2019
Protokoll från individutskott 18 juni 2019
Protokoll från facklig samverkan 11 juni 2019
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