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Omsorgsnämnden  
 

Samverkansdialog 2017   

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta   
 
att  ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att samordna en dag för samverkansdialog den 3 april 

2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning 
Nämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att förelägga nämnden förslag på 
samverkanspartners som nämnden kan ha dialog med . Arbetsutskottet har även gett 
förvaltningen i uppdrag att förelägga utskottet förslag på dag och former för dialogen. 
 
Samverkansdagen består av två olika block, ett med myndigheter/andra huvudmän och ett 
med utförare. Dagen föreslås hållas måndag den 3 april 2017, klockan 8:00 – 16:00 och äga 
rum i Aspen på Stationsgatan 12. 
 
Ärendet/Bakgrund 
Nämnden samverkar med de som tillhandahåller omsorg, stöd och service inom nämndens 
ansvarsområde. Större delen av den verksamhet nämnden ansvarar för inom socialpsykiatri 
och LSS-verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 
lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket har skapat en mångfald av aktörer. Urvalet är baserat 
på de utförare där nämnden har fler än fem anvisningar när det gäller bostad med särskild 
service eller hem för vård eller boende (HVB), gällande personlig assistans så har urvalet 
baserats på de företag som har fler än hundra brukare i landet och som har ett kontor i länet 
och för daglig verksamhet när de har angivit ett kapacitetstak på åtta brukare eller fler. De 
ikryssade alternativen är de förslag på samverkanspartner som förvaltningen föreslår nämnden 
att bjuda in.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget har inte några konsekvenser för ekonomi.  
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Konsekvenser för jämställdhet  
Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdhet. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet  
Förslaget har inte några konsekvenser för tillgänglighet.  
 
Konsekvenser för barnperspektivet  
Barnperspektivet bejakas då flera utförare arbetar mot målgruppen samt barnombudsmannen 
föreslås bjudas in.  
 
 
 
Tomas Odin  
Direktör omsorgsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Förslag till upplägg 
Bilaga 2. Intressenter  
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Bilaga 1 
Förslag på upplägg för samverkansdag 
 
Samverkansdagens fokus är två olika huvuddelar, ett kortare med myndigheter/huvudmän och 
ett längre med utförare. Dagen följer enligt förslaget nedan. Varje myndighet/huvudman i 
block ett får tjugo minuter för presentation och frågor. Varje utförare i block två till fyra får 
tio minuter vardera för presentation och frågor. 
 
Reservation för att vissa aktörer kan komma att ändras beroende på möjligheter att delta på 
samverkansdagen. Observera också att vissa utförare kan utföra flera insatser än det block de 
bjuds in till. 
 
Block 1 (kl 8:00-10:00) 
6 stycken myndigheter/huvudmän 
Psykiatrin på Akademiska sjukhuset 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala (BUP) 
Hälsa- och habilitering 
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen  
Barnombudsmannen i Uppsala  
 
Fika 15 min (kl 10:00-10:15) 
 
Block 2 (kl 10:15-11:45) 
9 stycken utförare inom sysselsättning 
Imera AB 
Conexi AB 
Samariterhemmet 
Björkbackagården AB 
Misa AB 
Studiefrämjandet i Uppsala län - Konstbruket 
Uppsala Stadsmission  
Labanskolan Frisärskola AB 
Frälsningsarmén 
 
Lunch 1 tim (kl 11:45-12:45) 
 
Block 3 (kl 12:45-14:15) 
9 stycken utförare inom boende  
Attendo Care AB 
BAMU Uppsala AB 
Brostugegården AB 
Förenade Care AB 
Nytida AB 
Private Nursing Sweden AB 
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Stiftelsen Göransgården  
Österby boendeenhet AB 
Vardaga AB 
 
Fika 15 min (kl 14:15-14:30) 
 
Block 4 (kl 14:30-15:20)  
5 st assistans 
Frösunda Omsorg AB 
Alma assistans AB 
Humana Omsorg AB 
Särnmark assistans AB 
Team Olivia AB 
 
Kort paus (5-10 min) 
 
Avslutning av dagen (kl 15:30-16:00) 
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Bilaga 2 
Fullständig lista över samverkanspartners med omsorgsnämnden utifrån urvalet 
 
Andra myndigheter och offentlig verksamhet: 
Psykiatrin på Akademiska sjukhuset X 
Rättspsykiatrin, RPÖ X 
Kriminalvården, Frivården X 
Hälsa- och habilitering X 
Försäkringskassan X 
Arbetsförmedlingen X 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala, BUP 

 
 

 X 
 
Utförare: 
Aleris  AB HVB, särskilt boende  
Alma assistans AB Assistans, ledsagarservice  

Attendo Care AB 
Bostad med särskild service 
LSS, hemtjänst, assistans 

 

BAMU Uppsala AB 
Bostad med särskild service 
LSS 

 

Björkbackagården AB 
Bostad med särskild service 
LSS, daglig verksamhet 

 

Brostugegården AB Bostad med särskild service  
Conexi AB Daglig verksamhet  
Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet, Utsikten 

Daglig verksamhet, hemtjänst  

Frösunda Omsorg AB Bostad med särskild service 
LSS, ledsagning och assistans 

 

Förenade Care AB Särskilt boende socialpsykiatri 
äldre 

 

Humana Omsorg AB 
Bostad med särskild service 
LSS, assistans 

 

Imera AB Daglig verksamhet  

Labanskolan Frisärskola AB 
Dagligverksamhet, 
korttidsvistelse, korttidstillsyn 

 

Misa AB Daglig verksamhet  

Nytida AB 
Bostad med särskild service 
LSS samt socialpsykiatri, 
HVB 

 

Private Nursing Sweden AB 
Bostad med särskild service 
LSS samt socialpsykiatri, 
ledsagarservice 

 

Sofrosyne AB Personliga ombud X 

Stiftelsen S:t Göransgården 
HVB, bostads med särskild 
service 

 

Studiefrämjandet i Uppsala 
län, Konstbruket 

Daglig verksamhet  
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Särnmark assistans AB Assistans  

Team Olivia AB 

Bostad med särskild service 
LSS, daglig verksamhet, 
assistans, korttidstillsyn, 
Kajan frisärskola 

 

Vardaga AB Särskilt boende socialpsykiatri 
äldre 

 

Victum AB Särskilt boende  

Österby boendeenhet AB 
Driver ett flertal HVB, Bostad 
med särskild service 

 

 
 
Övriga: 
Barnombudsmannen i Uppsala 
(BOiU) 
 

 X 

Frälsningsarmén 
 

Sagahemmet, Brobygget X 

Uppsala stadsmission 
 

Mikaelsgården  
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