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Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 
Loa Mothata (S) 
Carolina Bringborn (M), närvarar på distans 
Gabriel Söderberg (S), närvarar på distans 
Mirjana Gavran (S), närvarar på distans 
Börje Hallberg (S), närvarar på distans 
Annika Olsson (S), närvarar på distans 
Araxi Tadaros (MP), närvarar på distans 
Stig Rådahl (M), närvarar på distans 
Evelina Solem (KD), närvarar på distans 
Lars-Håkan Andersson (V), närvarar på distans 
Maffias Jansson (SD), närvarar på distans 
Salem Sarsour (S), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joakim Strandman (MP), närvarar på distans 
Josef Safady Åhslund (Fl), §§ 53-61, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Lena Thalen, myndighetschef, närvarar på distans 
Åsa Markström och Karin Brolin, avdelningschefer, närvarar på distans 
Rikard Sörell, t.f. ekonomichef, närvarar på distans 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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§51. 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden utser Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordföranden måndagen den 1 juni 2020. 

§52 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utskickad föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande _",3 
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§53 

Informationsärenden 

Den politiska satsningen på bostäder (LSS) 

Föredragande: Lenita Granlund och Liz Holmqvist 

Återrapport av tre utvalda ej verkställda beslut 

Föredragande: Lena Thalen 

Info om dialog med föreningar inför sommaren 

Föredragande: Ulrika Jansson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§54 

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2020 

OSN-2020-00063 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per april om -6,8 mnkr. 

Sammanfattning 

Resultatet för omsorgsnämnden per april uppgår till -6,8 mnkr, vilket innebär ett 
underskott på 6,8 mnkr mot budget och ett överskott på 4,1 mnkr mot prognos. 

1 april är det främst avdelning ledning, -9 mnkr, och avdelning ordinärt boende, -3,0 
mnkr, som visar underskott. För avdelning ledning beror underskottet helt på ett ej 
utlagt effektiviseringskrav på 9,3 mnkr per april och för avdelning ordinärt boende 
beror underskottet främst på högre semesterlöneskuld samt högre personalkostnader 
än budgeterat till följd av ett antal svårbemannade ärenden. 

Avdelning myndighet visar per april ett överskott på 7,2 mnkr. Det är främst en effekt av 
lägre volymer och snittkostnad för ersatt assistanstimme, vilket möjliggjorts genom 
intensivt arbete för kostnadskontroll. Även kostnaderna för korttidsplatser avviker 
positivt mot budget, vilket beror av färre belagda dygn än i budget: Detta kan dock vara 
ett tillfälligt överskott då insatsen är svår att förutse. Det positiva avviket mot prognos 
beror även det främst på lägre kostnader för personlig assistans, såväl ersättning för 
insatskostnader som ersättning för sjuklöner vid ordinarie assistents frånvaro. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 18 maj 2020 
• Bilaga: Omsorgsnämnden - ekonomiska bokslut per april 2020 

Justerandes signatur 
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§55 

Förlängning av habiliteringsersättning vid 
sjukdom eller vid avbrott i verkställighet 

OSN-2020-00270 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anta förvaltningens förslag till utbetalning av habiliteringsersättning vid 
sjukdom, för deltagare som är oroliga för att bli sjuka och för deltagare som av 
sjukvården ordineras att inte närvara på daglig verksamhet. Förslaget avser även 
att habiliteringsersättning utbetalas vid avbrott i verkställighet, enligt 
ärendebeskrivningen i underlaget 

2. att beslutet gäller från och med 1 juni till och med 30 september 2020 

3. att beslutet inte gäller för de veckor som deltagare har sommaruppehåll från sin 
dagliga verksamhet. 

Sammanfattning 

Syftet med införande av en erhållen ersättning vid sjukdom eller vid avbrott i 
verkställighet är att minska smittspridning av coronaviruset. Beslutet syftar också till att 
deltagarna i daglig verksamhet inte ska påverkas negativt ekonomiskt vid sjukdom eller 
om verkställighet av beslut om daglig verksamhet inte kan utföras av andra skäl under 
pandemiutbrott av coronaviruset. 

Beslutet medför att deltagarna behåller sin individuella habiliteringsersättning grundad 
på tidigare närvaro i verksamhet för en längre period tillbaka. Habiliteringsersättningen 
vid sjukdom eller vid avbrott i verkställighet är 61 kr per dag för heltidsnärvaro och 51 kr 
per dag för deltidsnärvaro. För deltagare sonn är nya på daglig verksamhet och som inte 
tidigare haft någon närvaro, ska ersättning utgå med heltidsersättning men med en 
reducering av 50%. 

När deltagaren återgår till sin dagliga verksamhet erhåller deltagaren omgående sin 
ordinarie habiliteringsersättning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslaget till beslut reglerar habiliteringsersättning under sommaren för deltagaren, 
med samma bestämmelse som gäller under normala omständigheter. Det innebär att 
ingen habiliteringsersättning utgår under deltagarens sommaruppehåll i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 12 maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§56 

Beslut om utskottssammanträden med 
deltagande på distans 

OSN-2020-00386 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att tillåta närvaro på distans i nämndens utskott, 

2. att distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor, 

3. att det ska föreligga särskilda skäl för att deltagande på distans ska få ske, 

4. att ordföranden i utskottet avgör om deltagande på distans ska medges, samt 

5. att detta beslut gäller till den 31 december 2020, eller tills annat beslutas. 

Yrkande 

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) yrkar med bifall från nämnden att beslutsmeningen 
om att förhandsanmälan om deltagande på distans ska ske tre dagar före 
utskottssammanträdet ska utgå. 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i nämnders utskott, aktualiserats. Gällande kommunallag 
medger närvaro genom deltagande på distans i sammanträden med kommun-
fullmäktige och nämnd. Frågan om utskott får ha sammanträde på distans, är inte 
reglerad i kommunallagen och berörs inte i lagens förarbeten. 

Närvaro genom deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta 
det och beslutar på vilket sätt deltagandet ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för 
sådant deltagande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 13 maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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§57 

Delegationsbeslut omsorgsnämnden perioden 
22 april-18 maj 2020 

OSN-2020-00410 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 22 april-18 maj 2020 och lägga den till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt förteckningen Delegationsbeslut 
omsorgsnämnden perioden 22 april-18 maj 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§58 

Anmälningsärenden omsorgsnämnden 
perioden 22 april-18 maj 2020 

OSN-2020-00409 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att uppdra åt förvaltningen att följa upp anmälningsärende 3, IVO, meddelande 
om att IVO överlämnar klagomål på verksamhet, 2020-04-21, och redovisa 

uppföljningen på nästa nämndsammanträde, samt 

2. att i övrigt notera anmälningsärenden för perioden 18 mars-21 april 2020, enligt 
förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen Anmälningsärenden 
omsorgsnämnden perioden 22 april-18 maj 2020. 

Justerandes signatur n 6 
Utdragsbestyrkande 
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§59 

Information från förvaltningen 
1. Personlig assistans 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om status för ärendet 
om personlig assistans som ligger hos förvaltningsrätten för avgörande. 

2. Krisledning utifrån Covid-19 
Lenita Granlund, informerar nämnden om läget i förvaltningen och dess 
verksamheter och ansvarsområden samt bemanning när det gäller Covid-19 
(Coronavirus). 

3. IVO:s tillsyn av kommuner 
Lenita Granlund informerar nämnden om IVO:s tillsyn av kommuners särskilda 
boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden med anledning av Covid-19 
(Coronavirus). 

4. Rutiner för att hindra smittspridning 
Karin Brolin, avdelningschef, och Monica Hansson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), informerar nämnden om provtagning och förvaltningens 
rutiner för att hindra smittspridning med anledning av Covid-19 (Coronavirus). 

5. Hävning av avtal 
Lenita Granlund informerar nämnden om att förvaltningen tillsammans med 
äldreförvaltningen har för avsikt att häva avtal med en extern utförare. För 
omsorgsnämndens del handlar avtalet om ledsagning. 

6. Esters Musikverksamheter 
Ordförande Angelique Prinz Blix (L) och Lenita Granlund informerar nämnden om 
ärendet Esters Musikverksamheter. En ansökan om bidrag har nu kommit in till 
kulturnämnden. Omsorgsnämnden kommer att gemensamt med kulturnämnden 
besvara de skrivelser som kommit in till nämnden om Esters Musikverksamheter. 

7. Planer på nytt arbetsutskott 
Lenita Granlund informerar nämnden om planerna att inrätta ett för omsorgs- och 
äldrenämnden gemensamt arbetsutskott för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

8. Förstärkt AU i HSVO Uppsala 
Ordförande Angelique Prinz Blix (L) informerar nämnden om att Samråd HSVO 
Uppsala inrättar ett förstärkt arbetsutskott. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§60 

Rapporter från förtroendevalda 
1. Stig Rådahl (M) rapporterar om [SS-rådets sammanträde den 13 maj 2020. 

2. Ordförande Angelique Prinz Blix (L) rapporterar att [SS-rådet har utsett 
Loa Mothata (S) till ny ordförande för rådet och tackar samtidigt 
Joakim Strandman (MP) för hans insats som tidigare ordförande. 

3. Ordförande Angelique Prinz Blix (L) och Loa Mothata (S) rapporterar om det möte 
de hade tidigare under dagen med Tallkrogen. 

4. Ordförande Angelique Prinz Blix (L) rapporterar om att kommunfullmäktige antog 
Program för äldrevänlig kommun vid sammanträdet den 25 maj 2020. Programmet 
innehåller ansvar som tillkommer omsorgsnämnden tillsammans med 
äldrenämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§61 

Frågor från nämndens ledamöter 
Evelina Solem (KD) ställer följande frågor till förvaltningen: 

1. Hur blir det med semester för medarbetare i sommar? 
2. Finns det någon tanke kring ett särskilt tack till de medarbetare som gjort extra 

insatser under coronapandemin? 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, svarar på fråga 1 att medarbetare kommer att få 
semester under sommaren och att det finns vikarier att ta in. 

Lenita Granlund svarar på fråga 2 att kommunen planerar att dela ut en 
sommarpresent till alla medarbetare i kommunen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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