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§ 30

Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att utse Lars-Håkan Andersson (V) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden
den 1 april 2019 klockan 16.00 på Stationsgatan 12.

§ 31

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa utskickad föredragningslista.

Justerandes sign

Ai

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2019-03-27

§ 32

Gränsdragningen mellan politik och förvaltning
Marica Nordwall, kommunikationsdirektör, informerar nämnden om gränsdragningen mellan politik
och kommun när det gäller kommunikation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Månadsbokslut och prognos per februari 2019
OSN-2019-0178
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna ekonomiskt bokslut per februari om -7,1 mnkr, samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med resultatförbättrande åtgärder.

Särskilt yttrande
Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Evelina Solem (KD) och
Roine Thunberg (M) anmäler följande särskilda yttrande:
Det är ytterst oroväckande för Omsorgsnämnden redan i februari, en månad
efter det att den styrande koalitionen bestående av S, L och Mp klubbat sin
budget, redovisar ett ekonomiskt underskott. Utifrån den redovisning vi fått på
nämnden är det tydligt att det ekonomiska läget missbedömts grovt samt att
ekonomin har misskötts ordentligt av det tidigare s-ledda styret under
föregående mandatperiod. Nämnden måste omgående få en ordentlig
redovisning om hur vi kan minimera riskerna för ett underskott vid årets slut
och vi förväntar oss djupgående ekonomiska redovisningar vid varje nämnd
för att vi som ledamöter ska kunna fatta kloka beslut för brukarnas bästa.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden redovisar ett februaribokslut på -7,1 mnkr, vilket är 9,9 mnkr sämre än budget.
Det är verksamheter inom ordinärt boende och då främst personlig assistans som står för det stora
underskottet, totalt för ordinärt boende ett underskott på 10,1 mnkr varav 6,9 mnkr är kopplat till
personlig assistans samt övriga insatser inom ordinärt boende 1,9 mnkr. Verksamheten har högre
personalkostnader än budgeterat kopplat till omställningskostnader vid förändrat antal brukare med
omfattande behov samt ökade volymer, dvs, ett större antal brukare. Verksamheten har dessutom stora
svårigheter att få in timanställda till specifika ärenden som kräver viss kompetens och inskolning och
behöver då beordra in befintlig personal som leder till höga övertidskostnader.
Andra utmaningar som nämnden ser är ökade kostnader inom hemtjänsten som har sin grund i en ny
kostnadsmodell samt ökade utmaningar inom socialpsykiatrin där antalet svåra fall ökar och där
lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till lagt förslag med tillägget att uppdra åt förvaltningen att återkomma med
resultatförbättrande åtgärder.
Nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 22 mars 2019.

Justerandes sign
ir95

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2018
OSN-2018-0312
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anmäla redovisningen för 2018 för verksamheten med personliga ombud.

Sammanfattning
Uppsala kommun fick statsbidrag på 1 360 800 kronor för verksamhet med personliga ombud för
år 2018. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2019 begär länsstyrelsen att nämnden
skriftligt redovisar hur verksamheten bedrivits under det gångna året. Redovisningen och årsrapport
för 2018 skickas till berörda myndigheter och föreningar inom funktionshinderområdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 7 mars 2019 med bilagor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Remissvar angående specialistsjuksköterska
OSN-2019-0168
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anta föreliggande svar på betänkandet.

Sammanfattning
Detta är Uppsala kommuns svar på betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska — ny roll, nya
möjligheter av Statens offentliga utredningar (SOU).

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av utbildningen för specialistsjuksköterskor. Syftet med
översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge
studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Utredningen ska även analysera vårdens tillgång på och behov av
specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
Omsorgsnämnden svarar som Uppsala kommun. Svaret har tagits fram i samarbete med
äldreförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 8 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Ersättning för personlig assistans år 2019
OSN-2019-0130
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa ersättningen för personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) till 269 kr/timme utom för dem som harbeslut om aktiv tid natt eller
väntetidhela natten. Ersättningen betalas ut för utförda assistanstimmar.
att fastställa ersättningen för personlig assistans för dem som har beslut om aktiv tid natt eller
väntetid hela natten till 300 kr per timme för samtliga beviljade timmar. För utbetalning av den
högre ersättningen krävs att den beviljade tiden under dygnsvilan utförs enligt beslut.
Ersättningen betalas ut för utförda assistanstimmar.

Sammanfattning
I förarbeten till 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och av
rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska kostnader, dvs.
normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde
inte väljer kommunen som assistansanordnare. Något schabloniserat belopp per timme. liknande
Försäkringskassans assistansersättning, finns inte för LSS.
Uppsala kommun bekostar därför ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för
beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS. Det är kommunen som bedömer
vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitligt underlag som även styrker att
yrkade kostnader är faktiska. Den enskilde kan dock skicka in en kompletterande ansökan om ett annat
belopp än kommunens bedömning för att få detta prövat. Om den enskilde inte anser att kommunens
beräkning är korrekt kan den enskilde överklaga beslutet om ersättning för personlig assistans till
förvaltningsdomstol.
Vid beräkningen av vad som anses vara skälig kostnad för personlig assistans enligt LSS har nämnden
fastställt att ersättningen för 2019 är 269 kronor per beviljad och utförd assistanstimme utom för den
som har beslut om aktiv tid natt eller väntetid hela natten. För den som har ett sådant beslut utgår en
ersättning på 300 kr per beviljad och utförd assistanstimme för samtliga beviljade timmar. För
utbetalning av den högre ersättningen krävs att den beviljade tiden under dygnsvilan utförs enligt
beslut.
Ovanstående är en del av beslutet om verksamhetsplan och budget för 2019.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 18 mars 2019.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 37

Förslag om upphandling av drift för bostad med särskild service LSS
OSN-2019-0115
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att häva beslut § 128, som fattades vid nämndens sammanträde den 22 november 2018, om
upphandling av driften för bostad med särskild service LSS för boendena Askvägen 42,
Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C, Malma Backe 3 F, Rådjursstigen 2, Backvägen, Gustaf
Kjellbergsväg och Malma Backe 3 C,
att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla LSS-boendena Askvägen 42,
Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C, och Rådjursstigen 2, med avtalsstart den
1 december 2019,
att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) genomföra en ny upphandling på LSS-boendena
Ringgatan 6 D, Arkitektvägen, Kronparksvägen, Gåvsta, Lunda 1 och Lunda 2, med avtalsstart
den 1 december 2019,
att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla LSS-boendet Malma Backe 3 F, med
avtalsstart den 1 november 2020,
att uppdra till förvaltningen att utforma upphandlingsmodell och förfrågningsunderlag,
att förlänga pågående avtal med Humana omsorg LSS, Nytida AB och Bamu i Uppsala AB för
driften av boendena Ringgatan 6 D, Arkitektvägen, Kronparksvägen, Gåvsta, Lunda 1 och
Lunda 2 till och med den 30 november 2019.

Reservationer
Carolina Bringbom (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Evelina Solem (KD) och
Roine Thunberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt följande:
Vi yrkar på att:
•
•

•

Nämnden prövar om det är möjligt att göra dessa upphandlingar med
lagen om valfrihetssystem LOV
Att Förvaltningen återkommer till nämnden med en plan för när de
boenden som nu återtagits i egenregi kan bli föremål för upphandling då
en tidigare nämnd har fattat beslut om en procentuell fördelning mellan
egenregi och privat regi.
Att förvaltningen återkommer med en presentation av hur det påverkar
nämndens kostnader att de föreslagna boendena återgår i egen regi.

Nämnden har tidigare fattat beslut om att en viss andel av de boenden som
nämnden har ska vara upphandlade. När vi nu har tagit hem boenden från en
upphandlad aktör till egen regi kommer andelen upphandlade boenden att minska.
Vi finner det därför angeläget att det finns en planering framåt som syftar till att
öka valfriheten för brukarna samt att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt
som möjligt.
Justerandes sign

/674-

Utdragsbestyrkande
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§ 37, forts.
Lars -Håkan Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt följande:
Vår grundinställning är att skattefinansierad välfärdsverksamhet inte ska bedrivas
av privata företag med vinstintresse. Skattebetalarnas medel ska inte gå till
privata vinster eller företag som startas för att generera förmögenheter till ägarna
vid försäljning.
Detta är den första grunden till våra yrkanden i denna fråga. Vi har också
konstaterat den kanske värsta avarten av, vad vinstjagande företag kan göra inom
nämndens verksamhet, i samband med hävande av avtalen med Private Nursing.
De gick långt över alla gränser, men vi vet också att de vinstjagande företagen har
generellt sämre arbetsvillkor för dem som näimast ska jobba med våra brukare,
framförallt vad gäller lön och arbetsmiljö.
Därför är vi positiva till att de avtal som var pågående med Private Nursing nu tas
över av nämndens egenregi. Den osäkerhet om ekonomiska konsekvenser av nya
avtal för de resterande 6 boenden, som skulle tagits över av Private Nursing
1 februari och 1 mars i år, gör det, för oss, än viktigare att egenregin får ta över då
nämnde därigenom får en tydligare kontroll över ekonomi och planering.
Vi anser att detta även gäller det faktum att Olivia Omsorg inte klarar av att
fortsätta avtalen under det optionsår de har efter 1/11 2019. Att ett företag drivit
en verksamhet med förlust under den gällande avtalstiden med hänvisning till en
miss i det anbud man la när avtalen slöts, visar även vikten av att ha en
verksamhet som hela tiden är transparent och påverkbar för det politiska
ställningstagandet. Detta görs bäst och enklast inom egenregi.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att nämnden bifaller attsats 1
att nämnden bifaller attsats 6
att attsats 2 och 3 ska lyda:
•

"att LSS-boendena: Askvägen 42, Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1
C, Rådjursstigen 2 Ringgatan 6 D, Arkitektvägen, Kronparksvägen,
Gåvsta, Lunda 1 och Lunda 2 skall övergå i egenregi från och med 1/12
2019

att attsats 4 skall lyda:
•

att förlänga avtalet med Frösunda för LSS-boendet Malma Backe 3F, i
enlighet med avtal om optionsår, till 31/10 2020, och inför ny avtalsfråga
besluta om vilken driftsform boendet i fortsättningen skall ha.

Att därigenom faller attsats 5
Som ett tilläggsyrkande oavsett hur beslut i ovanstående attsatser blir yrkar jag
•

att förvaltningen inför varje upphandling gör en jämförande ekonomisk
belysning av egenregi som alternativ

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 37, forts.
Sammanfattning
Nämnden fattar nytt beslut om upphandling av åtta boenden inom bostad med särskild service enligt
LSS och ändrar därmed det beslut nämnden tog den 22 november 2018 i frågan. Detta är med
anledning av att nämndens upphandlingsutskott i januari 2019 beslutade att häva avtalen för tre av de
åtta boendena. Nämnden beslutar i stället att genomföra upphandling på fem av de tidigare beslutade
åtta boendena. Dessa är Askvägen 42, Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C, Rådjursstigen 2 och
Malma Backe 3 F.
De boenden som i dag drivs av Olivia Omsorg AB föreslås ha en ny avtalsstart till den 1
december 2019. Detta innebär att omsorgsnämnden inte förlänger pågående avtal med Olivia med det
sista optionsåret för boendena Askvägen 42, Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C och
Rådjursstigen 2.
Nämnden beslutar även att genomföra en ny upphandling på sex av de boenden som nämnden
upphandlade under år 2018. Detta med anledningen av att nämndens upphandlingsutskott i januari
2019 beslutade om hävning av avtal för åtta boenden som ett privat företag hade tilldelats. Enligt detta
beslut genomför nämnden en ny upphandling på sex av dessa boenden där nuvarande utförare har
accepterat att fortsätta att ansvara för driften under upphandlingstiden. Dessa boenden är
Ringgatan 6 D, Arkitektvägen, Kronparksvägen, Gåvsta, Lunda 1 och Lunda 2.
Yrkanden
Carolina Bringborn (M) m.fl. yrkar
A. att nämnden prövar om det är möjligt att göra dessa upphandlingar med lagen om
valfrihetssystem LOV.
B. att förvaltningen återkommer till nämnden med en plan för när de boenden som nu återtagits i
egenregi kan bli föremål för upphandling då en tidigare nämnd har fattat beslut om en procentuell
fördelning mellan egenregi och privat regi.
C. att förvaltningen återkommer med en presentation av hur det påverkar nämndens kostnader att de
föreslagna boendena återgår i egen regi.
Loa Mothata (S) yrkar avslag på yrkanden A, B, och C.
Lars-Håkan Andersson (V) yrkar
D. bifall till den första och sjätte att-satsen i liggande förslag.
E. att den andra och tredje att-satsen i liggande förslag slås samman och ska lyda:
att LSS- boendena: Askvägen 42, Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C, Rådjursstigen 2
Ringgatan 6 D, Arkitektvägen, Kronparksvägen, Gåvsta, Lunda 1 och Lunda 2 skall övergå i
egenregi från och med 1/12-2019.
F.

att den fjärde att-satsen i liggande förslag ska lyda:
att förlänga avtalet med Frösunda för LSS-boendet Malma Backe 3F, i enlighet med avtal om
optionsår, till 31/10-2020, och inför ny avtalsfråga besluta om vilken driftsform boendet i
fortsättningen skall ha.

G. att därigenom faller den femte att-satsen i liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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H. att till liggande förslag lägga till, oavsett hur beslut i yrkande E, F och G blir, att
förvaltningen inför varje upphandling gör en jämförande ekonomisk belysning av
egenregi som alternativ.
Beslutsgång
Ordföranden ser yrkanden A, B, C och H som tilläggsyrkanden till liggande förslag.
Ordföranden frågar om det är nämndens mening att avslå eller bifalla yrkande A och finner att
nämnden avslår det. Votering begärs och genomförs med resultatet 8 röster för avslag av och 5 röster
för bifall till yrkande A. Ordföranden finner att nämnden avslår yrkande A.
Ordföranden frågar om det är nämndens mening att avslå eller bifalla yrkande B och finner att
nämnden avslår det.
Ordföranden frågar om det är nämndens mening att avslå eller bifalla yrkande C och finner att
nämnden avslår det.
Ordföranden frågar om det är nämndens mening att avslå eller bifalla yrkande H och finner att
nämnden avslår det.
Ordföranden ser yrkanden E, F och G, dvs, ändring av andra, tredje, fjärde och femte att-satsen, som
motförslag till motsvarande beslutssatser i liggande förslag. Ordföranden ställer motförslaget mot
liggande förslag och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 6 mars 2019.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 38

Utveckling av brukarinflytande och samverkan med intresseorganisationer
OSN-2019-0180
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utvecklingen av brukarinfiytande och samverkan med
intresseorganisationer inom nämndens ansvarsområde samt att se över de brukarråd och de forum
som förvaltningen stödjer, och
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på forum för fortsatt
utveckling och samverkan med brukare och intresseorganisationer.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har under den senaste mandatperioden lagt stor vikt vid att öka brukarinflytandet
och samverkan med intresseorganisationer inom nämndens ansvarsområde. Inriktningen ligger bland
annat i linje med Mål och budget, Programmet för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning och Myndigheten för full delaktighets uppdrag. Nämnden har under
mandatperioden prövat olika metoder för brukarinfiytande samt skapat nya forum för samverkan med
brukare och intresseorganisationer.
Exempelvis har nämnden tillsatt ett LSS råd, en arena för samråd kring biståndsbedömning och startat
upp samverkan med Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Förvaltningen har utöver att
stödja dessa råd och arenor även utbildat samtalsledare och genomfört DMO-slingor, prövat
enkätverktyget Pikt-O-Stat i genomförande av brukarundersökningar, deltagit i arvfondsprojektet Ge
makten vidare, beställt brukarrevisioner samt anställt ett Brukarombud. Utöver detta har förvaltningen
ansvar för det kommunala handikapprådet vilket är ett övergripande råd för hela Uppsala kommun.
Efter valet 2018 har en ny nämnd och nämndordförande tillsatts. Den nya nämnden tar nu vid den
tidigare nämndens arbete med brukarinfiytandefrågor och behöver skaffa sig en bild av nuläget och
arbetet framåt. Det finns utvecklingsområden inom brukarinfiytandet där bland annat frågan om syfte,
struktur och innehåll behöver redas ut. Ett tydligt syfte och en tydlig struktur för brukarinfiytande är
viktigt utifrån att varje individ med LSS- eller SoL-insatser ska veta var och hur hen kan påverka sina
insatser.
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att följa upp LSS-rådet under våren 2019. Uppföljningen
av LSS-rådet kan med fördel ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet med brukarinfiytande och
samverkan med intresseorganisationerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 8 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§39

Information från förvaltningen
1. Prognos för behov av bostad med särskild service enligt LSS 9:9
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, föredrar för nämnden en prognos för behovet av bostad med
särskild service de närmaste åren. Behovsprognosen följer bostads- och lokalförsörjningsplanen.
2. Funca
Liselotte Engqvist från förvaltningen informerar nämnden om att man i verksamheterna inom arbete
och bostad kommer att avbryta arbetet med verktyget Funca.
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§ 40

Rapporter från förtroendevalda
1.Stig Rådahl (M) rapporterar om dialogforumet på Fyrisgården den 6 mars 2019.
2. Stig Rådahl (M) rapporterar om LSS-rådets senaste sammanträde.
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§ 41

Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut:
•
•
•
•
•

Delegationsbeslut i individärenden under februari 2019 enligt lista
Överklagan av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom 4143-18
Beslut vid brådska i individärende 2019-02-04
Beslut vid brådska i individärende 2019-02-12
Beslut vid brådska i individärende 2019-03-01
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§ 42

Anmälningsärenden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till nämnden.
Särskild partiaktivitet
Carolina Bringbom (M) anmäler särskild partiaktivitet för M, C och KD 8 timmar den 24 april 2019.
Skrivelse
Carolina Bringbom (M), m.fl. anmäler en skrivelse till nämnden (bilaga § 42).
Inbjudningar
Träff kring ämnet "Stoppa kompetensflykten", Akademikerförbundet SSR, 10 april 2019 kl. 12.00
Välkommen att fira Internationella Romadagen, 7 april 2019 kl. 16.00-20.00
Domar och beslut etc.
IVO, beslut, 2019-02-12, tillsyn av ett ej verkställt beslut, dnr. OSN-2018-0504
IVO, beslut, 2019-02-12, tillsyn av ett ej verkställt beslut, dnr. OSN-2018-0505
IVO, beslut, 2019-03-12, anmälan enligt lex Sarah, dnr. OSN-2018-0688
IVO, beslut, 2019-03-14, anmälan enligt lex Sarah, dnr. OSN-2019-0022
IVO, beslut, 2019-03-18, anmälan enligt lex Sarah, dnr. OSN-2019-0067
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 626-19, 2019-02-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4738-18, 2019-02-18
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3582-17, 2019-02-21
Kammarrätten i Stockholm, protokoll mål nr 7706-18, 2019-02-19
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 7499-18, 2019-02-19
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1300-18, 2019-02-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4967-18 E, 2019-02-22
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4489-18 E, 2019-02-26
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2366-18, 2019-02-27
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4253-17, 2019-02-28
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4681-18 E, 2019-03-11
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§ 42, forts.
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2453-17, 2019-03-12
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 290-19, 2019-03-12
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5716-18, 2019-03-12
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4889-17, 2019-03-12
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3959-18, 2019-03-14
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 336-18, 2019-03-19
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1008-18, 2019-03-19
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 813-18, 2019-03-19
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 798-18, 2019-03-19ty
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3787-17, 2019-03-19
Nämndens protokoll
Protokoll från nämndsammanträdet 13 februari 2019
Protokoll från individutskott 26 februari 2019
Protokoll från arbetsutskott 18 mars 2019
Protokoll från facklig samverkan 19 mars 2018
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Omsorgsnämnden den 27 mars 2019

Skrivelse om Individuell plan på den enskildes villkor

En individuell plan (LSS §10) är ett bra verktyg för den enskilde brukaren att få inflytande och
överblick samt för att själv kunna bestämma över sin tillvaro. Genom ett processinriktat arbetssätt, där
brukaren aktivt deltar i planeringsprocessens alla delar, blir brukaren och anhöriga motiverade,
kunniga och trygga.
Vinsten för de professionella är:
• Ökad skicklighet i att förstå och bedöma brukarens behov,
tidsvinster genom färre mdten, bättre kunskap, undvikande av dubbelarbete och tidskrävande
missförstånd.
• Effektivare samarbete med andra professionella aktörer.
• Förbättrad samordning av egna insatser samt bättre fungerande samverkan mellan olika
organisationer och myndigheter,
• bättre underlag för planering av framtida behov kan innebära mindre behov av akuta insatser.
Planen bli ett medel i uppföljning och utvärdering.
Vii Uppsalaalliansen undrar därför:
På vilket sätt jobbar förvaltningen med individuell plan?
Hur många brukare (antal och andel) har idag ett skriftligt avtal om en individuell plan i Uppsala
kommun?
Carolina Bringbom (M)
Stig Rådahl (M)
Roine Thunberg (M)
Inger Liljeberg-Kjellson (M)
Diana Zadius (C)
Evelina Solem (KD)
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