
gelique Prinz Blix, j- sterare 

Peter Je se, g, sekrete 

www.upp ala.se  

upPnlia OMSORGSNÄMNDEN 

1(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Beslutande: 

Ersättare: 
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deltagare: 

Utses att justera: 
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Eva Christiernin (S), Ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordförande 
Jonny Husen (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
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Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Therese Rhann (V) 
Joakim Strandman (MIP) 
Anton Berg (S) §§100-102, §§104-111 
Evelina Solem (KD) 
Siri Strand (L), ersätter Roine Thunberg (M) 
Rebecca Larson (C), ersätter Stefan Hamnstedt (C) 
Börje Hallberg (S), ersätter Anton Berg §103 

Börje Hallberg (S) §§100-102, §§104-111 
Björn Lind (V) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Annika Ström (MP) 
Annica Nordin (S) 

Magnus Johannesson, t.f. förvaltningsdirektör; Åsa Markström, avdelningschef; 
Karin Brolin, avdelningschef, Liselotte Engqvist, avdelningschef; 
Susanna Hjorth, ekonomichef; Lena Thalen, avdelningschef; 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg; Annika Vogel, avdelningschef 

Angelique Prinz Blix (L) Paragrafer: 100 - 111 

Stationsgatan 12 måndagen den 1 oktober 2018 klockan 13.00 

Underskrifter: 
Eva Christierni or föralide 
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anslagstavla. 
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Peter Jerriberg,,Sekreterare 
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Anslag sätts upp: 
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tillgängligt på: 

Underskrift: 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

2(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 100 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Angelique Prinz Blix (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 1 oktober 2018 klockan 13.00 på Stationsgatan 12. 

§ 101 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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3(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 102 

Remiss handlingsplan Bostad för alla 
OSN-2018-0479 

Tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen redogör för beredning av handlingsplan Bostad för 
alla och samlar in omsorgsnämndens ledamöters synpunkter på handlingsplanen. 

Syftet med handlingsplanen är att ange inriktning för hur bostäder för alla kan möjliggöras i enlighet 
med inriktningsmål 5 i Mål och budget 2018-2020, Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete. I 
förslaget till handlingsplan listas ett antal delmål med måluppföljning och därtill kopplade åtgärder. 
Remisstiden är 5 september till 8 november 2018 och beslut tas i kommunstyrelsen 12 december 2018. 

Omsorgsnämndens ledamöter och omsorgsförvaltningen ger sina synpunkter och kommentarer på 
handlingsplanen muntligt under föredragningen på mötet. Synpunkter som delges är att 

• handlingsplanen bör beakta att omsorgsnämndens målgrupp har svårt att komma ut på 
bostadsmarknaden, 

• tillgänglighetsperspektivet i bostäderna är väldigt viktigt och bör beaktas redan från start för 
att undvika kostnader för anpassningar, 

• en högre andel än 3 % av bostäderna som byggs ska ha låg hyra, 
• åtminstone 40 % av bostäderna ska byggas som hyresrätter, 
• handlingsplanen bör beakta att omsorgsnämndens målgrupp ofta är en ekonomiskt utsatt 

grupp med begränsat utrymme för utgifter för bostad. 

Utdragsbestyrkande e k---"-C 
Justerandes sign 
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KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 103 

Yttrande om handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
OSN-2018-0384 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har från kommunstyrelsen mottagit Handlingsplan Gottsunda/Valsätra. 
Handlingsplanen syftar till att samordna kortsiktigt och långsiktigt arbete för att vidareutveckla 
stadsdelen till en av Uppsalas stadsnoder. Det rådande läget i Gottsunda/Valsätra innebär att samtliga 
nämnder och bolag i Uppsala kommun behöver samverka för att social och ekonomisk hållbarhet ska 
uppnås och för att möjliggöra att områdets lokala kraft tas tillvara. Handlingsplanens fem 
fokusområden ska utgöra grunden för det samlade och övergripande förbättringsarbetet och ge stöd 
vid utformningen av kommande åtgärder och insatser i området Gottsunda/Valsätra. 

Omsorgsnämnden ser positivt på att den samordnande planeringsprocessen betonar vikten av 
trygghetsskapande åtgärder, livsstil och livsmiljö och medborgares inflytande och delaktighet. 
Nämnden vill med yttrandet bidra med och bevaka funktionshinderperspektivet i det 
kommunövergripande utvecklingsarbetet i området. 

Omsorgsnämndens yttrande fokuserar på följande områden: 

• hållbar trivsel och miljö - stadsplanering och hälso- och sjukvård, 
• trygghet — tillgänglighet och brottsförebyggande åtgärder, och 
• delaktighet — inflytande och utanförskap. 

Omsorgsnämnden hänvisar till det aktiverande dokumentet Program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning med tillhörande handlingsplan i samtliga fem fokusområden som är 
framtagna i handlingsplan Gottsunda/Valsätra. 

Jäv 

Anton Berg (S) deltar inte i föredragningen eller beslut på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 6 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 104 

Verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning, och uppföljning av 
internkontrollplan per augusti 2018 
OSN-2018-0484 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsplan delårsrapportering, 

att godkänna ekonomisk uppföljning, 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018 enligt föreliggande förslag, och 

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 uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och riktade 
satsningar samt ekonomisk uppföljning per augusti 2018. Uppföljningen är gjord utifrån den 
verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från de inriktningsmål och 
uppdrag som nämnden tilldelats. 

Omsorgsnämnden redovisar ett augustibokslut på -0,2 mnkr, vilket är 10,9 mnkr sämre än budget. 
Verksamheterna inom den egna regin redovisar ett positivt resultat på 3,0 mnkr. Prognosen för helåret 
visade i mars på -4,9 mnkr. Augustis prognos visar således på ett resultat som är 10 mnkr sämre. 
Förändringen mellan prognos i maj och augusti består till största del av osäkerheten kring de tidigare 
upptagna stimulansmedlen från Socialstyrelsen på 6,2 mnkr, särskilda avgifter från IVO (Inspektionen 
för Vård och Omsorg) och kostnader av engångskaraktär som ej var kända vid tillfållet för 
marsprognosen. 

Internkontrollplanen 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 12 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uplinlue OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 105 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 juni 2018 
OSN-2018-0473 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som per den 30 juni 2018 
inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i mer än tre 
månader, och 

att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Denna rapport har tagits fram för att följa omsorgsnämndens 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 framgå vilka typer 
av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. 

Under perioden 1 april till 30 juni 2018 var det totalt 94 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes 
inom tre månader. Av dem gällde 37 kvinnor och 57 män. Det är en minskning med totalt 28 beslut 
jämfört med tidigare rapportering. Fördelningen av ej verkställda beslut inom respektive lagrum är 13 
SoL-beslut respektive 81 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med särskild 
service, kontaktperson och avlösarservice som inte har verkställts inom tre månader. 

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

Jämfört med förra rapporteringen har antalet ej verkställda beslut minskat inom framför allt 
avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson och korttidsvistelse. 

Beslut om bostad med särskild service LSS som inte har verkställts inom tre månader har minskat med 
2 beslut. Totalt har 6 boendebeslut som rapporterats som ej verkställda tidigare blivit verkställda under 
andra 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 7 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 106 

Svar från omsorgsnämnden gällande rapport från kommunrevisionen om 
åtgärder med anledning av ej verkställda beslut (KSN-2018-2304) 
OSN-2018-0401 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att svara till kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag angående åtgärder med anledning av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat åtgärder med anledning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018. 

I bifogat svar beskrivs hur nämnden kommer att arbeta mot bakgrund av revisionens 
rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 5 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 107 

Uppsala Ångestsyndromsällskap 

Petra Rohrer, ordförande, och Jannice Andersson, kassör, från Uppsala Ångestsyndromsällskap 
besöker nämndsammanträdet och berättar om föreningens syfte, mål och aktiviteter för nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 108 

Information från förvaltningen 

Annika Vogel från förvaltningen informerar nämnden om två Lex Sara-ärenden som förvaltningen har 
anmält till IVO. Det ena ärendet är avslutat och det andra skickas in i dagarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

• 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 109 

Rapporter från förtroendevalda 

1. Jonny Husål anmäler att Individutskottet har beslutat att byta datum, tid och plats för nästa 
Arena för samråd kring biståndsbedömningar till den 13 december 2018 klockan 12.30 på 
Svartbäcksgatan 44. 

2. Stig Rådahl rapporterar om senaste sammanträdet med Kommunala handikapprådet. 

3. Stig Rådahl och Eva Christiernin rapporterar om senaste sammanträdet med LSS-rådet. 

4. Eva Christiemin rapporterar att på arbetsutskottets sammanträde landade man i att nämnden ska 
be om en frågestund om hyresnivåer i förhållande till gemensamma utrymmen i boenden. 
Frågestunden ska hållas med en person från stadsbyggnadsförvaltningen i anslutning till ett 
nämndsammanträde. Syftet är att ledamöterna ska få mer information kring denna fråga. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att hitta den personen som kan svara på dessa frågor. 

5. Stig Rådahl rapporterar om det arbete som arvsfondsprojektet Ge makten vidare gör och de 
kurser de ger. 

6. Eva Christiemin rapporterar om en rundvandring i Gottsunda och Valsätra som 
genomfördes under en träff kring handlingsplanen Gottsunda/Valsätra nyligen. 

7. De ledamöter som genomförde verksamhetsbesök på boendet på Gränbyvägen i samband med 
dagens nämndsammanträde rapporterar om studiebesöket för nämnden. 

8. De ledamöter som genomförde verksamhetsbesök på boendet på Vårdsätravägen i samband med 
dagens nämndsammanträde rapporterar om studiebesöket för nämnden. 



Unigialut OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 110 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande: 

Delegationsbeslut i individärenden under augusti 2018 

Beslut vid brådska i individärende 2018-09-11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



12 (12) 

upli».113 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 111 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda inbjudningar, domar, beslut och protokoll, samt 
nämndens protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls nedanstående handlingar. 

Inbjudningar 

Våld, kön och kriminalitet —socialt arbete med förövare, Uppsala universitet 

Välkomna att träffa Akademikerförbundet SSR 

Domar, beslut och protokoll etc. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6490-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2060-18 E 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 777-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2285-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 975-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1433-18 E 

Förvaltningsrätten i Uppsala, rättelse/komplettering, dom mål nr 529-18 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 3466-18 

Kammarrätten i Stockholm, protokoll mål nr 5126-18 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 22 augusti 2018 

Protokoll från arbetsutskott 18 september 2018 

Protokoll från facklig samverkan 19 september 2018 

Protokoll från individutskott 26 september 2018 

Protokoll förhandling MBL § 11, 20 juni 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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