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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 124 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Stig Rådahl (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 3 december 2018 klockan 16.00 på Stationsgatan 12. 

§ 125 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 126 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2019-2021 med 
utblick mot 2030 
OSN-2018-0316 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg, enligt bilaga 1, såsom 
nämndens behov av bostäder och lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för tillstyrkande och beställning av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen genomföra lokalåtgärder 
enligt planen, samt 

att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med 
genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Sammanfattning 
Bostads- och lokalförsörjningsplan tas för första gången fram i ett förvaltningsöverskridande arbete 
med omsorgsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Motsvarande 
arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. Planen är en 
utökning, uppdatering samt ersättning av tidigare fastställd Plan för hållbart boende. Arbetet sker 
löpande och planen kommer att revideras årligen. 

Bostads- och lokalförsörjningsplan utgår från verksamhetens behov av bostäder och lokaler. Behovet 
beräknas i grunden statistiskt utifrån nuvarande behov och kommunens befolkningsprognos — därefter 
sker analys och justering utifrån kända förändringar. 

Planen föreslår åtgärder av två slag: 

• Direkta lokalåtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 
verksamhetsförändringar kopplade till detta. 

• Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av direkta 
åtgärder. 

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt en utökning under 2019-2021 med 137 platser 
inom bostad med särskild service LSS 9:9. 

Bostadsförsörjningsplanen bygger på förutsättningarna i förslaget till mål och budget från KS i 
juni 2018. Om avgörande förändringar sker utifrån den förändrade majoriteten kommer planen att 
revideras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018 med bilaga 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 127 

Ekonomiskt bokslut per oktober 2018 
OSN-2018-0189 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt bokslut per oktober om -13,4 mnkr. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden redovisar ett oktoberbokslut på -13,4 mnkr, vilket är 14,8 mnkr sämre än budget 
och 1,7 mnkr sämre än prognos. 

Ökningen i nettokostnader mellan september och oktober uppgår till 2,0 mnkr. Av dessa är den enskilt 
största posten ansökan från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om särskild avgift för ej 
verkställda beslut, 1,1 mnkr. 

Nettokostnaderna för personlig assistans enligt SoL är per oktober 3,6 mnkr högre än budget och 
0,9 högre än prognos. De högre kostnaderna jämfört budget och prognos har sin grund i ett omfattande 
beslut och därtill kopplade högre personalkostnader respektive högre volymer. 

Nettokostnaden för boende enligt LSS är per oktober 21,0 mnkr högre än budget och 4,6 mnkr högre 
jämfört prognos. Den högre nettokostnaden jämfört budget hänförs till största del av ansökningar om 
särskild avgift för ej verkställda beslut, per oktober 7,5 mnkr, därutöver ökade lokal- och 
reparationskostnader med 7,1 mnkr samt högre bemanningskostnader med 4,8 mnkr. 

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är per oktober 6,7 mnkr högre än budget och 1,3 mkr lägre 
än prognos. Den stora avvikelsen jämfört budget har sin huvudsakliga grund i de förväntade 
stimulansmedlen från Socialstyrelsen för Habiliteringsersättning. 

Nettokostnaderna för särskilt boende är per oktober 11,1 mnkr lägre än budget och 1,0 mnkr lägre än 
prognos. Den positiva avvikelsen jämfört både budget och prognos har sin grund i att dyra externa 
placeringar undvikits samt lägre personalkostnader. 

Nämndens helårsprogos är -14,9 mnkr med ett prognosspann på plus/minus 5. Ovissheten i antalet 
ytterligare ansökningar om särskild avgift från IVO indikerar ett utfall 2018 inom spannet -14,9 till - 
20,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 15 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 128 

Beslut om upphandling av driften för bostad med särskild service för vuxna 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
OSN-2018-0587 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) upphandla LSS-boendena 
Askvägen 42, Backvägen 1, Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C, Gustaf Kjellbergsväg 5, 
Malma Backe 3 C, Malma Backe 3 F och Rådjursstigen 2 med avtalsstart den 1 november 2020, 
och 

att uppdra till förvaltningen att utforma upphandlingsmodell och förfrågningsunderlag. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden upphandlade ovanstående boenden år 2015 med avtalsperioden 1 november 2015 
till 31 oktober 2018 med option för nämnden att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 
1 år. Tilldelning och avtal gick till Olivia Omsorg AB, Private Nursing Sweden AB och Frösunda LSS 
AB. Avtalen löper ut den 31 oktober 2020 och förvaltningen föreslår att nämnden upphandlar 
boendena på nytt. 

Upphandlingen år 2015 upphandlades enligt modellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet med, 
av nämnden, fastställda mervärden. De största kvalitetsvärdena utgjordes då av mervärdet med två 
enskilda aktiviteter per vecka samt mervärdet om sex dygns semestervistelse per år. Under de senare 
upphandlingar som nämnden har genomfört så har ovanstående mervärden lagts som grundkrav och 
därmed utgjort så kallade ska-krav i förfrågningsunderlagen. Nämnden har på så sätt ökat grundkraven 
för kvalitet vid utförande av bostad med särskild service LSS. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 129 

Föreningsbidrag för år 2019 till Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län 
OSN-2018-0340 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län föreningsbidrag om 108 000 kronor. 

Sammanfattning 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) ansöker om föreningsbidrag om 220 000 kronor för år 
2019 för stöd att finansiera en verksamhetsledare. BRiU utför granskningar av verksamheter inom 
socialpsykiatri och missbruksvård där revisorerna alla har egen erfarenhet (kompetens) av vården som 
användare av dess tjänster. Under år 2018 har 12 nya revisorer utbildats. BRiU samarbetar med 
Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län, det arbetsintegrerade sociala företaget Initcia, och FoU-
enheten vid Region Uppsala. 

BRiU genomförde revisioner på följande av omsorgsnämndens verksamheter under år 2017: 
psykiatriboendet på Fyrislundsgatan både avseende LSS- och SoL-enheterna, det sociala kooperativet 
Capella och träffpunktsverksamhet Ymer. 

Bedömning är att BRiU:s arbete inom brukarrevision utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet inom socialpsykiatri och stämmer väl överens med nämndens ambition att säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning har delaktighet och inflytande. Nämnden föreslås bevilja bidrag för 
del av de personalkostnader ansökan avser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Justerandes sign 

-z--,-(' 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 130 

Föreningsbidrag för år 2019 till Föreningen Fyrisgården 
OSN-2018-0351 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Föreningen Fyrisgården föreningsbidrag om 200 000 kronor, och 

att ansökan för år 2020-2021 behandlas nästkommande år. 

Sammanfattning 
Föreningen Fyrisgården ansöker om ett treårigt bidrag omfattande 630 000 kronor fördelade på åren 
2019-2021. Föreningen Fyrisgården har ansökt om 200 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 
Omsorgsnämnden föreslås besluta att bevilja Föreningen Fyrisgårdens ansökan i sin helhet. 

Bedömning är att föreningens Fyrisgårdens verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet när det gäller öppna förebyggande insatser för personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta att bevilja fortsatt föreningsbidrag för personalkostnader. 

Diskussion förs mellan Föreningen Fyrisgården, kulturförvaltningen och omsorgs-förvaltningen om att 
ingå ett ideburet offentligt partnerskap varför ansökan om bidrag för år 2020-2021 föreslås behandlas 
nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 131 

Föreningsbidrag för år 2018 till Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län 
OSN-2016-0181 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län föreningsbidrag om 10 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län ansökte om föreningsbidrag om 330 500 kr per år för år 2017-
2019. För år 2018 beviljades Föreningen Hjärnkoll föreningsbidrag omfattande 30 000 kr (10 000 kr 
som social förening och 20 000 kr som funktionshinderförening). 

Deras anslag från socialstyrelsen hade då minskat årligen. För år 2017 fick de 800 000 kronor. 

För år 2018 beviljades dock föreningen 1 400 000 kr i statsbidrag för informatörsverksamhet som rör 
psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. 

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november år 2014 och är en av landets första föreningar 
inom Hjärnkoll. Tretton medlemsorganisationer ingår i föreningen i Uppsala län. Föreningen arbetar 
med att förbättra brukarinflytande, delaktighet, kunskap och attityder till människor med psykisk 
ohälsa/funktionsnedsättning. Ansökan syftar till att bredda Föreningen Hjärnkoll Uppsala läns 
verksamhet genom att inrikta sig även på information, utbildning och aktiviteter för 
föreningsmedlemmar, patienter, brukare och närstående. 

Bedömning är att föreningen Hjämkoll i Uppsala läns fortsatta arbete med brukarinflytande utgör ett 
komplement till nämndens verksamhet och stämmer överens med nämndens intentioner om ökat 
brukarinflytande. Därför föreslås nämnden bevilja föreningsbidrag om 10 000 kronor för detta 
ändamål för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 132 

Föreningsbidrag för år 2019 till Club Lindormen RSMH 
OSN-2018-0338 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Club Lindormen RSMH föreningsbidrag om 170 000 kronor. 

Sammanfattning 
Club Lindonnen RSMH ansöker om föreningsbidrag om 585 000 kronor för år 2019. Club Lindormen 
RSMI-1 har funnits sedan 1978 och föreningen firade sitt fyrtioårsjubileum under år 2018. Föreningen 
bedriver träffpunktsverksamhet med stöd av både föreningsanställd och kommunalt avlönad personal. 
Club Lindormen RSMH bedriver rådgivande verksamhet i form av kamratstöd och enskilda samtal 
mellan medlemmarna. Medlemmar i Club Lindonnen ges möjlighet att pröva schemalagt arbete eller 
sysselsättning med stöd från personalen, vilket klubben benämner som "aktiv medlem" respektive 
"volontär". En medlem kan tjänstgöra som "klubbvärd" som ansvarar för klubbhusets öppethållande 
när ingen avlönad personal jobbar. 

Bedömning är att föreningen Club Lindormens träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås mot 
bakgrund av detta att bevilja fortsatt föreningsbidrag för del av ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Justerandes sign 

-C ,,-r•Q  
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 133 

Föreningsbidrag för år 2019 till Föreningen Verkstan RSMH 
OSN-2017-0365 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Föreningen Verkstan RSMH föreningsbidrag om 160 000 kronor, och 

att ansökan år 2020 behandlas nästkommande år. 

Sammanfattning 
Föreningen Verkstan RSMH ansökte år 2017 om ett treårigt föreningsbidrag om 1 913 000 kronor för 
åren 2018-2020. Ansökan avsåg 625 000 kronor för år 2018, 638 000 kronor för år 2019 och 650 000 
kronor för år 2020. 

Föreningen Verkstan RSMH ansöker främst om medel för att bemanna och utveckla 
träffpunktsverksamheten. För att kunna säkra personalstyrkan över tid ansökte föreningen år 2017 om 
ett treårigt föreningsstöd. Ansökan gäller även bidrag till utflykter. Träffpunkten Verkstan besöks av 
20-30 personer per dag. 

Föreningen Verkstan RSMH har även sökt och beviljats Statsbidrag till Juridiska personer som 
tillhandahåller meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Bidraget 
använder föreningen för att erbjuda mer strukturerad sysselsättning i form av arvoderade handledare 
eller medlemmar för uppdrag, t.ex. vedhuggning, städning, matlagning, renovering och 
trädgårdsarbete. Under de senaste fem åren har åtta medlemmar gått vidare till anställning hos annan 
arbetsgivare eller studier efter att ha haft praktik, sysselsättning via Fas 3 eller anställning på Verkstan. 

Bedömning är att Föreningen Verkstan RSMIls träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet för den aktuella målgruppen. Nämnden föreslås att utefter kriterier 
bevilja föreningsbidrag för del av kostnaderna för personalbemanning, dock inte för övriga kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 134 

Föreningsbidrag för år 2019 till det sociala företaget Snidar 
OSN-2018-0342 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja det sociala företaget Snidar föreningsbidrag om 200 000 kronor. 

Sammanfattning 
Det sociala företaget Snidar ansöker om föreningsbidrag på totalt 912 800 kronor för år 2019, varav 
712 800 kronor är för hyreskostnad av verksamhetslokal på Stålgatan och 200 000 kronor för bidrag 
till själva verksamheten. Snidar har tillsammans med den kommunala verksamheten Sysselsättningen 
flyttat till nya lokaler under år 2018 och hyreskostnaden har ökat i och med flytten. Snidar erbjuder 
sysselsättning och arbete inom områdena ramverkstad, snickeri, glasfusing och datorverkstad. 

Bedömning är att det sociala företaget Snidars verksamhet är stabil och att den utgör ett komplement 
till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås bevilja 
Snidar föreningsbidrag för verksamheten omfattande 200 000 kr men inte för kostnad avseende 
verksamhetslokal. Lokalstödet till Snidar hanteras inte som ett föreningsstöd då verksamheten delar 
lokal med egen regins sysselsättningsverksamhet och nämnden har totalkostnadsansvaret för 
fastigheten. 

Ansvaret för verksamheten Snidar togs över av omsorgsnämnden från arbetsmarknadsnämnden 1 juli 
2015. I samband med detta överfördes även beviljat kommunbidrag. Nämnden bekostar även 
handledare till företaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 135 

Föreningsbidrag för år 2019 till SPES Uppsalakrets 
OSN-2018-0332 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja SPES Uppsalakrets föreningsbidrag om 24 000 kronor. 

Sammanfattning 

SPES Uppsala (suicid prevention efterlevandes stöd) vänder sig till den som förlorat någon som tagit 
sitt liv. Föreningen arbetar både preventivt och ger stöd åt drabbade personer genom samtalsgrupper 
(sorgegrupper) där de som drabbats kan komma och dela med sig av sin förlust med andra drabbade. 
Föreningen ordnar även utbildningar och utflykter. 

Bedömning är att föreningen SPES Uppsalakrets verksamhet utgör ett komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet och stämmer överens med nämndens intentioner när det gäller att utveckla det 
förebyggande arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
att bevilja föreningsbidrag för stöd med lokalhyra omfattande 24 000 kr för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 136 

Föreningsbidrag för år 2019 till Träffpunkternas intresseförening i Uppsala 
OSN-2016-0165 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Träffpunkternas intresseförening i Uppsala verksamhetsbidrag 
om 10 000 kronor. 

Sammanfattning 
Träffpunkternas intresseförening i Uppsala (TIF) ansökte 2017 om föreningsbidrag om 200 000 kronor 
per år för åren 2017-2019. Omsorgsnämnden beslutade att bevilja 10 000 kronor för år 2018 och att 
ansökan för år 2019 skulle behandlas under nästkommande år. 

Träffpunkternas intresseförening i Uppsala samordnar brukarinflytandet för de som besöker 
träffpunkterna genom att anordna träffar med personal och ledning på träffpunktema. 

Bedömning är att TIF:s fortsatta arbete med brukarinflytande utgör ett komplement till nämndens 
verksamhet, och stämmer överens med nämndens intentioner om ökat brukarinflytande. Nämnden 
föreslås mot bakgrund av detta att bevilja fortsatt föreningsbidrag för del av ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 137 

Föreningsbidrag för år 2019 till Uppsala kulturförening 
OSN-2018-0343 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Uppsala kulturförening ansökan om bidrag till sociala föreningar. 

Sammanfattning 
Uppsala kulturförening ansöker om föreningsbidrag om 5000 kronor för verksamhetsåret 2019. 
Uppsala kulturförening är en ideell förening som vänder sig till, drivs av och består av uppsalabor med 
psykiska funktionsvariationer och psykisk ohälsa som är intresserade av kultur. Föreningen vill främja 
kultur, skrivande och konst för psykiskt funktionsnedsatta samt informera och öka allmänhetens 
kunskaper om psykisk ohälsa. Föreningen samarbetar med studieförbundet kring ett treårigt projekt för 
att skapa en internettidning. 

Bedömning är att föreningen inte bedriver sådan verksamhet som avses i riktlinjerna för 
omsorgsnämndens sociala föreningar. Uppsala kulturförening anses kunna få bidrag som 
funktionshinderförening och har även ansökt om detta bidrag. Utifrån detta och utifrån att det ej finns 
utrymme inom ekonomisk ram att bevilja föreningen bidrag i form av social förening föreslås 
nämnden avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 1 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplink OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 138 

Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2018 — komplettering 
OSN-2018-0530 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en utbetalning vid två tillfällen av extrapengar i enlighet med 
föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen fördelar stimulansbidrag till habiliteringsersättning för 2018 till kommunerna. Uppsala 
har rekvirerat 8 505 tkr. Bidraget får användas i syfte att införa eller höja en låg dagpenning för 
personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
LSS. Medlen får endast användas för höjningar som genomförs under 2018. 

Användningen av de rekvirerade medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen under våren 2019. 
Stimulansbidraget ger möjlighet att finansiera en utbetalning av en extrapeng vid två tillfällen baserad 
på närvaro i daglig verksamhet under 2018. Förslaget är den enskilde ska få ytterligare 58 kr per 
närvarodag per person för 2018. Förvaltningen har i detta ändringsärende gjort en beräkning utifrån 
faktisk närvaro januari — september 2018 vilket gör det möjligt att höja extrapengen per dag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliMelf, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 139 

Föreningsdialog 
FUB Ge makten vidare 

Pia Ek från föreningen FBU presenterar arvsfondsprojektet Ge makten vidare för nämndledamöterna 
och vad som är på gång inom projektet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Upratie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 140 

Information från förvaltningen 

1. Magnus Johannesson, t.f. förvaltningsdirektör, informerar om ett Lex Sara-ärende som har lett 
till förändrad rutin där assistent som kommer på morgonen ska sms:a att hen är på plats. 

2. Liselotte Engqvist från förvaltningen infonnerar om ett Lex Sara-ärende. 

3. Åsa Markström från förvaltningen informerar om pågående utredning kring det avbrott i 
trygghetslarmen som skedde under natten den 8-9 november. 

Utdragsbestyrkande 

-E--.-----e  
Justerandes sign 
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upPRIO, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 141 

Rapporter från förtroendevalda 

1. Eva Christiernin, ordförande, rapporterar om att den skrivelse som kommit in från FUB m.fl. om 
verktyget Funca nu följs upp genom särskilda samtal mellan förvaltning och delar av nämndens 
presidium å ena sidan, och företrädare för FUB m.fl. å andra sidan. Tanken är att sitta ner och 
lösa frågorna tillsammans. 

2. Stig Rådahl (M) rapporterar om Träffpunkten Gudruns nya projekt att ordna meningsfull 
sysselsättning för 65-plussare. 

3. De ledamöter som genomförde verksamhetsbesök på Jenny Linds korttidsboende respektive 
Mumindalens korttidsboende i samband med dagens nämndsammanträde rapporterar om 
studiebesöken för nämnden. 

4. Eva Christiernin, ordförande, påminner om att Funkis-festivalen går av stapeln på Grand i 
Uppsala den 29 november 2018 och uppmanar alla på sammanträdet att planera in den i sina 
kalendrar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upl?».1.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 142 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut i individärenden under oktober 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP19.11.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 143 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Till nämnden anmäls nedanstående handlingar. 

Inbjudningar 
Save the Date, 20 maj 2019 
Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning 

Domar, beslut och protokoll etc. 
Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 2407-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 6466-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, skrivelse mål nr 6840-18 

Kammarrätten i Stockholm, meddelande mål nr 8901-18 

Kammarrätten i Stockholm, anmodan mål nr 8901-18 

Nämndens protokoll 
Protokoll från nämndsammanträdet 31 oktober 2018 

Protokoll från arbetsutskott 12 november 2018 

Protokoll från LSS-rådet 12 september 2018 

Mötesanteckning från LSS-rådet 10 oktober 2018 

Protokoll från facklig samverkan 13 november 2018 

Protokoll från individutskott 22 november 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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