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Sammanträdesdatum: 2017-03-22 
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Övriga deltagare: 
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Ludvig Arbin (L), fr o m § 39 
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Evelina Solem (KD) 

Ersättare: Björn Lind (V), t o m § 36 
Ludvig Arbin (L), t o m § 38 
Jonas Petersson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 

Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Karin Brolin, 
avdelningschef, Carina Juhlin, avdelningschef, Åsa Markström, avdelningschef, Susanna 
Hjorth, ekonomichef, Hel&ta Thorén-Lindqvist, kommunikatör, Evelyn Widenfalk Ehlin, 
strateg och Petra Sundström, strateg 

Utses att justera: 	Angelique Prinz Blix (L) 	 Paragrafer: 33-47 

Justeringens 
plats och tid: 	Stationsgatan 12, 2017-03-24 

Underskrifter: 
Eva Christiernin (S), ordförande 	Aiigelique Prinz Blix (L), justerare 

CA4kj-- 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Omsorgsnämnden 
2017-03-22 

Sista dag för överklagande: 	2017-04-18 
2017-03-27 	 Datum för anslags nedtagande: 2017-04-19 
Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 33 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
Samverkansstruktur Region Uppsala och länets alla kommuner 

§ 34 

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

Anders Fridborg, säkerhetschef, informerar om SKL:s projekt, som syftar till att stärka det 
systematiska arbetet med att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. De 
förtroendevalda ombeds att fylla i enkät som ska sammanställs och skickas till SKL. Resultatet ska 
vara utgångspunkt för fortsatt arbete, utveckla rutiner anpassade för förtroendevalda och vara 
gemensam process för kommun och parti. 

§ 35 

Samverkansstruktur Region Uppsala och länets alla kommuner 

Susanne Söderberg, samverkanschef, informerar om struktur för samverkan och kunskapsstyrning 
mellan Region Uppsala och länets alla kommuner. 

§ 36 

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) 

Föreningen informerar om organisationen, deras verksamhet och aktiviteter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 37 

Ekonomiskt bokslut per februari 2017. Dnr OSN-2017-0186 

Beslut 
att godkänna ekonomiskt bokslut per februari 2017 om 7 185 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-03-16 till beslut. 

Nämnden redovisar ett februaribokslut på 7 185 tkr, vilket är 2 procent positiv avvikelse från 
budget. 

Utfallet för de kommungemensamma kostnaderna blev för perioden 1,2 mnkr lägre än budget. 
Samtidigt har inte alla kända kostnader ännu fakturerats, bland annat lokalkostnader, vilket innebär 
att de inte finns med i resultatet. Budgeten är även lagd för att möta kostnader som kommer senare 
under året, vilket gör att det i början av året ger ett positivt resultat. 

Från att tidigare enbart har varit en uppdragsnämnd inkluderar omsorgsnämnden från och med 
1 januari 2017 även verksamhet i egen regi. Den nya förvaltningsorganisationen innebär ett 
förändrat arbetssätt och arbete pågår för att säkerställa samtliga ekonomiska rutiner och processer. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 38 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2016. Dnr OSN-2017-0164 

Beslut 
att 	godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL och 9 § LSS som 31 december 2016 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 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 2017-03-02 till beslut. 

Omsorgsnämnden har jämlikt 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 74 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader, 
27 kvinnor och 57 män. Fördelningen icke verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 16 
SoL-beslut respektive 58 LSS-beslut. Inom SoL är det företrädesvis kontaktperson som ej 
verkställts och inom LSS, bostad med särskild service samt kontaktperson. 

Justerandes sign 
- 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 39 

Rätt att välja boende. Dnr OSN-2017-0151 

Beslut 
att införa rätt att välja boende utifrån geografiskt område, 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) se över 
principen för hyressättning i bostad med särskild service, 

att ge förvaltningen i uppdrag att inom projekt Boendekarriär inventera behovet av specifika 
boenden riktade till äldre personer samt att arbeta med denna fråga på liknande sätt som 
projektet har arbetat för att motivera personer att flytta till boende med mindre stöd, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden i juni 2017 redovisa uppföljning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-03-13 till beslut. 

Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur rätten att välja boende kan 
genomföras. Nämnden möter olika önskemål om var och hur personer som har beviljats boende vill 
bo, men det främsta önskemålet gäller gruppsammansättningen i boendet. 

I förslag om att införa geografiska valbara områden har hänsyn tagits till att det är låg omsättning på 
boenden samt att efterfrågan om valmöjlighet i första hand inte handlar om att välja ett specifikt 
boende. Att införa val av geografiska områden ökar möjligheten att kunna möta upp den enskildes 
önskemål samtidigt som nämnden kan svara mot den enskildes behov och ta hänsyn till 
gruppsammansättning, personalbemanning och kompetens. 

Eva Christiemin (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, ett tillägg av att-
sats lydande "att ge förvaltningen i uppdrag att inom projekt Boendekarriär inventera behovet av 
specifika boenden riktade till äldre personer samt att arbeta med denna fråga på liknande sätt som 
projektet har arbetat för att motivera personer att flytta till boende med mindre stöd". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 40 

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård i Uppsala län 
2014-2016. Dnr OSN-2017-0160 

Beslut 
att överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014-2016 

förlängs till 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Uppsala, 
samt 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende hälso- och sjukvård bereds inom den nya regionala organisationen för samverkan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-02-28 till beslut. 

Överenskommelsen gäller under perioden 2014-01-01 — 2016-12-31 och beskriver 
samverkansområden samt hälso- och sjukvårdsansvar på en länsövergripande nivå. I hälso- och 
sjukvårdsansvaret inkluderas ansvaret för habilitering, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Vissa 
områden inom hälso- och sjukvården förtydligas i särskilda länsgemensamma riktlinjer som 
beslutas separat. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan ses över. Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur 
samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings- och organisationsstrukturen. Syftet med den 
nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och övergripande prioriteringar för regional 
och lokal samverkan mellan landstinget och kommunerna. 

Justerandes sign 

fr 
-b(rKcL— Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 41 

Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016. Dnr OSN-2017-0161 

Beslut 
att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 

län 2012-2016 förlängs till och med 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut 
fattas av Region Uppsala, samt 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds inom den nya regionala 
organisationen för samverkan 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-02-28 till beslut. 

Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14 — 2016-12-31 och ska utgöra en grund och ett 
stöd för det gemensamma arbetet mellan kommunens och landstingets verksamheter på regional 
och lokal nivå. Personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. 
Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att insatser, vård 
och behandling harmonierar med varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes 
delaktighet och självbestämmande är av central betydelse. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. 
Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala 
lednings- och organisationsstrukturen. Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra 
ansvarsområden och övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan 
landstinget och kommunerna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 42 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och 
Region Uppsala. Dnr OSN-2017-0159 

Beslut 
att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den 

till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2018 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårdssamverkan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-02-28 till beslut. 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan 
mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i regionen. 

Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 25 januari 2017 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2017 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks 
i antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMIN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden 
(ALN) samt styrelser inom Region Uppsala. 

Politisk styrgrupp NSU möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under majmötet sker 
uppföljning samt gemensamma prioriteringar inför kommande verksamhetsår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 43 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar från konferens om Mål och budget 2018. Vidare informerar förvaltningen 
om erfarenheterna av förvaltningens nya roll där beställare och egen regi är inom samma 
förvaltning. 

§ 44 

Rapport från förtroendevalda 

Ordföranden informerar om Fyrisgården, där flera nämnder ger uppdrag och bidrag till 
verksamheten. Vidare informerar ordföranden om att Neuroförbundet erbjudit nämnden med flera, 
utbildning den 4 oktober 2017. 

Stig Rådahl (M) informerar från Handikapprådets möte den 24 februari 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala 
OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 45 

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 ni: 

• Högsta förvaltningsdomstolens beslut, mål nr 6726-16 
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut 8.8.1-32277/2015-9 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6637-16 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6514-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6351-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4746-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5626-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 46 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) under februari 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-22 

§ 47 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från arbetsutskott 13 mars 2017 
• Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 13 mars 2017 
• Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 22 mars 2017 
• Protokoll från handikapprådet 24 februari 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 14 mars 2017 
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