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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.10 

Tjänstgörande: 

Övriga deltagare: 

Eva Christiernin (S), ordf 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordf 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordf 
Jonny Husén (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Anton Berg (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Eric Lennerth (M) 
Joakim Strandman (MP) 
Therese Rhann (V) 
Stefan Hamnstedt (C) 
Evelina Solem (KD) 

Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Josefin Mannberg (S) 
Annika Ström (M2) 
Björn Lind (V) 
Jonas Petersson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 

Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Juhlin, 
avdelningschef, Åsa Markström, avdelningschef, Ingrid Larsson, avdelningschef, Helena 
Thorén Lindqvist, kommunikatör, Petra Sundström, strateg och Elisabeth Lannergård, strateg 

Utses att justera: Angelique Prinz Blix (L) Paragrafer: 76-92 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, 2017-06-22 

Underskrifter: /411,04.-7 
Eva Christiernin (S), ordförande Angelique Prinz Blix (L), justerare 

jr k&Mk el 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Jt,u.A_DITA/J`   
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 76 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 77 

Rätt att välja boende 

Förvaltningen informerar om arbetet med att möjliggöra val av boende. Arbetet löper på enligt plan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 78 

Slutrapport samverkan kring skolnärvaro. Dnr OSN-2016-0145 

Beslut 
att omsorgsnämnden, tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden, söker 

finansiering från sociala investeringsfonden för tre koordinatorstjänster för 2018-2019, 

att omsorgsnämnden, tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden finansierar 
koordinatorstjänster under höstterminen 2017 med PRIO-medel, samt 

att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen utse en styrgrupp för att driva projektet vidare. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-05-31 till beslut. 

Omsorgsnämnden beslutade den 24 maj 2016, § 82, att påbörja ett samarbete med 
utbildningsnämnden och socialnämnden kring ökad skolnärvaro. Projektet startade i juni 2016 med 
syfte att med fokus på samsyn och samverkan utveckla arbetsformer och samverkan för att få barn 
och unga i Uppsala kommuns skolor att vara närvarande i skolan. 

En rapport har gjorts av vad projektet kommit fram till. Rapporten visar på utvecklingsbehov inom 
fyra områden; tillhandahålla insatser som är anpassade utifrån barnets/den unges individuella 
behov, erbjuda insatser i tidigt skede, barn1ungdomars/vårdnadshavares delaktighet samt samordnat 
och helhetstänk. 

Projektets styrgrupp ser utifrån projektgruppens identifierade behov och framtagna förslag behov av 
att driva projektet vidare genom att 
- Upprätta centrala skolnärvaro rutiner 

Genomföra kompetenssatsningar 
Utse samordnare på samtliga skolor samt inrätta gemensamma koordinatorstjänster för de tre 
förvaltningarna 

- Upprätta rutiner kring samordnade skolplaner 
Bilda en strategisk ledningsgrupp/styrgrupp 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

A r 
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Ple igi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 79 

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

Beslut 
att godkänna ekonomiskt bokslut per maj om 7 199 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-06-16 till beslut. 

Nämnden redovisar ett majbokslut på 7 199 tkr, vilket är 1 661 tkr bättre än prognos och 9 344 tkr 
bättre än budget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/
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Driften för bostad med särskild service för vuxna enlig lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Dnr OSN-2017-0309 

Beslut 
att uppdra till kommunens egen regi att bedriva LSS-boendena: Byggmästargatan 3 A, 

Byggmästargatan 13 G, Munters gata 5, Tunagatan 35 och Smålandsvägen 1 från och med den 
1 november 2018, 

att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) enligt utvärderingsmodell bästa förhållandet 
mellan pris och kvalitet upphandla LSS- boendena: Arkitektvägen 33 B, Carl von Linné 4, 
Ekeby Bälinge 26, Gotlandsresan 178, Gåvstavägen 17, Hjortrongatan 5, Jälla, Kronparksvägen 
29, Kungsängstorg  Ringgite 6 D, Storgatan 2 C, Södra Tibblevägen 
12, Södra Tibblevägen 102, Tallbacksvägen 40 odifraåbyvägen 12, med avtalsstart den 1 
november 2018, 

att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) enligt utvärderingsmodell bästa förhållandet 
mellan pris och kvalitet upphandla ytterligare tre LSS- boenden; Järnmalmsvägen 1, Linvägen 
58 och Gränbyvägen 4 C, med avtalsstart den 1 oktober 2018, samt 

att uppdra till förvaltningen att intensifiera arbetet med att säkra den fysiska tillgängligheten där 
brister uppmärksammats. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-06-05 till beslut. 

Boendena Byggmästargatan 3 A, Tunagatan och Smålandsvägen kan på grund av lokalernas 
utformning få svårigheter att få tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och på 
boendet Munters gata finns ett beslut om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. De 
fyra boenden bör drivas av kommunens egen regi från den 1 november 2018. Vidare föreslås 
nämnden att fortsätta driva Byggmästargatan 13 G i egen regi. Övriga boenden som upphandlades 
2013 föreslås nämnden upphandla på nytt, enligt LOU. 

Nämnden står inför en ekonomisk situation de närmaste åren som innebär att olika 
kostnadsanpassningar behöver göras. En genomlysning av boenden som drivs i nämndens egen regi 
inom avdelningen arbete och bostad samt avdelningen för socialpsykiatri har gjorts. Nämnden 
föreslås nämnden även genomföra en upphandling enligt LOU av driften av LSS boendena 
Järnmalmsvägen 1 och Linvägen 58 samt Gränbyvägen 4 C. Det sistnämnda boendet är bostad med 
särskild service enligt LSS inom socialpsykiatrins ansvarsområde, som riktar sig till personer som 
omfattas av personkrets 1 enligt LSS. 

Eva Christiernin (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att nämnden 
beslutar att uppdra till förvaltningen att intensifiera arbetet med att säkra den fysiska 
tillgängligheten där brister uppmärksammats. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§81 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017. Dnr OSN-2017-0366 

Beslut 
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 

31 mars 2017 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens rapporterings-
skyldighet 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 2017-06-05 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 inte verkställts inom 
tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. 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 71 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader, 
31 kvinnor och 40 män. Fördelningen ej verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 13 
SoL-beslut respektive 58 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med 
särskild service samt kontaktperson som ej verkställts inom tre månader. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 82 

Inrättande av arena för samråd kring biståndsbedömning 

Beslut 
att inrätta en arena för samråd kring biståndsbedömning i enlighet med skrivningen i ärendet, samt 

att arenan ska inrättas på försök under ett år och utvärderas juni 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-06-19 till beslut. 

Syftet med den framtida arenan för samråd kring biståndsbedömning är att funktionshindersrörelsen 
tillsammans med politiken och förvaltningen i en konstruktiv anda ska lyfta principiella frågor för 
att söka lösningar på dessa. Arenan kommer således inte att behandla enskilda individärenden. 
Arenan ska bidra till ömsesidig kunskapsspridning, tillit till välfärden och främjande av god kvalitet 
i myndighetsutövningen. 

Justerandes sign 

.\7)(:-- ) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 83 

Val av ersättare (S) till individutskottet 

Beslut 
att entlediga Josefin Mannberg (S) från uppdraget som ersättare i individutskottet, samt 

att välja Eva Christiernin (S) som ersättare i individutskottet. 

Ärendet 
Josefin Mannberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i individutskottet. Eva Christiernin (S) 
föreslås som ersättare. 

§ 84 

Studiebesök hösten 2017 

Arbetsutskottet kommer utarbeta förslag till nämnden i augusti 2017. 

§ 85 

Celiakiföreningen 

Föreningen är inbjuden till dagens möte, men ärendet utgår då de uteblir. 

§ 86 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om arbetet med uppdraget att utreda hemsjukvården och förelägga 
nämnden eventuella förslag på förändringar inom befintligt valfrihetssystem hemvården. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 87 

Rapport från förtroendevalda 

Eva Christiernin (S) och Angelique Prinz Blix (L) berättar att de varit på möte angående färdtjänst. 

Vidare rapporteras från studiebesök på Fyrislundsgatan 62 och Göransgården. 

§ 88 

Anmälan av skrivelse från L, M, C och KB 

Skrivelse anmäls och kommer att beredas av förvaltningen. 

§ 89 

Anmälan av särskild partiaktivitet 

S, MP och V anmäler planerad särskilt partiaktivitet i augusti 2017. 

§ 90 

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 m: 

• Uppsala kommuns planerade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
• Fyrisgården Verksamhetsberättelse 2016 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1084-16 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 2021-17 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 2314-17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 upealue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§91 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Ordförandebeslut fattat den 12 juni 2017 
• Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) under maj 2017 

§ 92 

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 juni 2017 
• Protokoll från individutskott 20 juni 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 14 juni 2017 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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