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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-09-28

Plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.40

Tjänstgörande:

Eva Christiernin (S), ordf
Asa Puide (MP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz Bliz (L), 2:e vice ordf
Jonny Husén (S)
Britt-Marie Löfgren (S)
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Kerstin Andersson (MP)
Therese Rhann (V)
Stefan Hamnstedt (C)

Övriga deltagare:

Ann LarAn, avdelningschef, Magnus Johannesson, avdelningschef,
Lena Thal&t, avdelningschef, Monica Petersson, t f avdelningschef, Ida Sverkersson,
verksamhetscontroller och Hel&la Thorén-Lindqvist, kommunikatör

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (L)

Justeringens
plats och tid:

Hotel Uplandia, 2016-09-30

Ersättare:

Paragrafer:

Börje Hallberg (S)
Josefin Mannberg (S)
Eric Lennerth (M)

129-144

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

Anigelique Prinz Blix (L), justerare

50,AAckV4[-Kerstin Sundqvist, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2016-09-28

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

2016-10-03

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-10-24
2016-10-25

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

K-eAdA
Kerstin Sundqvist, sekreterare

Justerandes sign
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2(11)

UpPlalue

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-09-28

§ 129
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
28 september 2016.

§ 130
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan med följande ändring:
Ärende 13 utgår

§ 131
Föreningsinformation — Hörselskadades förening i Uppsala
Hörselskadades förening i Uppsala berättar om föreningens verksamhet.

§ 132
Information om serviceboenden
Förvaltningen informerar om uppföljnings-/dialogmöten för serviceboenden på Bellmans
gruppboende, Dalgatan/Prästgatan, Eva Lagervalls väg, Naturstensvägen, Vänortsgatan och
Kungsängsvägen.
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 133
Val till utskott
Beslut
att vakanshålla plats som ersättare i förstärkta arbetsutskottet då Viktoria Rönnqvist (KD) avsagt
sig uppdraget i omsorgsnämnden,
att i utskottet för stöd, service och omsorg utse Roine Thunberg (M) till ordinarie och entlediga
Eric Lennerth (M) och Stefan Hamnstedt (C) till ersättare då Victoria Rönnqvist (KD) avsagt
sig uppdraget i omsorgsnämnden,
att i utskottet för socialpsykiatri utse Angelique Prinz Blix (L) till ordinarie och entlediga Roine
Thunberg (M).
Ärendet
Inom nämndens utskott föreslås förändringar då bland annat Viktoria Rönnqvist (KD) avsagt sig
uppdraget som förtroendevald i omsorgsnämnden.

•

• •
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 134
Uppföljning och helårsprognos per augusti 2016. OSN-2016-0108
Beslut
att godkänna uppföljning av inriktningsmål samt uppdrag och riktade insatser per augusti,
att godkänna uppföljning och helårsprognos augusti 2016, samt
att överlämna uppföljning med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-09-22 till beslut.
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta uppföljning och helårsprognos för
perioden 1 januari 2016 till och med 31 augusti 2016.
I detta ärende redovisas uppföljning av kommunövergripande mål, uppdrag och riktade satsningar.
Dessutom redovisas nämndens arbete utifrån den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå, Council of European municipalitis and region(CEMR)
förkortat CEMR-plan. Den inkluderar också nämndspecifika mål och åtgärder.
Nämndens nettokostnad för perioden är 13,9 mnkr lägre än kommunbidraget. Nämndens prognos
för helåret är 1 528,8 mnkr vilket är 783 tkr lägre än kommunbidraget.
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 135
Yttrande om förslag till Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. Dnr OSN-2016-0231
Beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till Mål och budget 2017
med plan för 2018-2019 avseende nämndens ansvarsområde, samt
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt förslag.
Deltar inte beslutet
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Stefan Hamnstedt (C) deltar inte i beslutet.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-09-15 till beslut.
Nämnden föreslår i princip oförändrade avgifter för 2017. Vissa avgifter följer prisbasbeloppet
vilket innebär en liten ökning. I övrigt föreslår nämnden kommunfullmäktige att anta förslag till
Mål och budget för 2017 med plan för 2018-2019.
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-09-28

§ 136
Yttrande om reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun. Dnr
OSN-2016-0240
Beslut
att avge yttrande i enlighet med förslag innebärande att kommunfullmäktige beslutar att anta
förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun med av
nämnden föreslagna ändringar.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-09-16 till beslut.
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande i rubricerat ärende.
Omsorgsnämnden har tagit del av förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uppsala kommun. För omsorgsnämndens del vad avser omsorgsnämndens uppgifter och ansvar har
nämnden inget ytterligare att tillföra.
I den del som är gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna har nämnden
lämnat synpunkter.
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 137
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni 2016. Dnr OSN2016-0234
Beslut
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § SoL och 9 § LSS som 30 juni 2016 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med
nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS samt
att

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-09-12 till beslut.
Omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6 f— h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och
kommunfullmäktige beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre
månader från dagen för beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Det senaste kvartalet var det totalt 86 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader.
Inom SoL är det företrädesvis kontaktperson som ej verkställts och inom LSS är det bostad med
särskild service samt kontaktperson.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 138
Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda
beslut. Dnr OSN-2016-0071
Beslut
att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende avseende
rapportering av ej verkställda beslut.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-09-28 till beslut.
Inspektionen för vård och omsorg har efter en tillsyn av nämndens rapportering av ej verkställda
beslut kommit fram till att rapporteringen inte sker korrekt, att återrapportering inte sker och att
inspektionen inte fått svar trots flera påminnelser.
Förvaltningen har arbetat fram rutiner för ej verkställda beslut som ska tillförsäkra att
rapporteringen till Inspektion vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunrevisionerna sker
korrekt. Förvaltningen har även genomfört en utbildning till alla nämndes utförare om vikten att
besluten verkställs i verksamhetssystemet. Rutinerna kommer under hösten 2016 att implementeras
till alla berörda inom förvaltningen.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-09-28

§ 139
Information om överklagande till Kammarrätten
Förvaltningen informerar om en dom från Förvaltningsrätten där nämnden fått rätt i sak, men den
klagande har överklagat till Kammarrätten. Beslut om prövningstillstånd är ännu inte fattat.

§ 140
Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar om kösituationen för särskilda boenden.

§ 141
Rapporter från förtroendevalda
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M) och Roine Thunberg (M)
informerar om studiebesök på Tallkrogen
Eva Christiemin (S), Stig Rådahl (M) och Therese Rhann (V) informerar från LSS-rådets möte.
Vidare informerar Eva Christiemin (S) om arbetet med framtagande av förslag till
funktionshinderspolitiskt program som kommer att presenteras vid en hearing den 30 september.
Därefter behandlar omsorgsnämnden ärendet i oktober inför att kommunfullmäktige beslutar i
december 2016.
Roine Thunberg (M) informerar från Uppsala kulturförenings möte den 16 september 2016.

•
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 142
Anmälan av inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m
Beslut
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyrisgården — Angående Dialogforum för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning
Omtanke — Tidningen för vård och omsorg
Budgetproposition för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016
Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 159, Avgifter för resor till daglig verksamhet
Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 161, Höjt avgiftstak för avgift en ligt socialtjänstlagen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut särskild avgift, dnr 8. 8.1-19653/2015-10
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut särskild avgift, dnr 8. 8.1-2678/2015-10
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut särskild avgift, dnr 8. 8.1-26774/2015-7
Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 4271-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4826-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål 4660-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 16-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4510-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3240-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2878-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3745-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1990-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3701-15, 5165-15, 5167-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3718-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4496-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3566-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1490-16E
Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 5960-16
Anmälan lex Sarah, risk för för övergrepp
Anmälan av lex Sarah, försummelse av omsorg
Anmälan av lex Sarah, oro för löst liggande elkablar
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

§ 143
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande delegationslista:
•

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) under augusti månad 2016

§ 144
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•
•
•

Protokoll från arbetsutskott 15 augusti 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 19 september 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 28 september 2016
Protokoll från facklig samverkan 20 september 2016
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