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Uppsala

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.00

Tjänstgörande:

Ersättare:
Eva Christiernin (S), ordf
Asa Puide (MP), 1:e vice ordf, t o m § 84
Angelique Prinz Bliz (L), 2:e vice ordf
Jonny Husen (S)
Britt-Marie Löfgren (S)
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Eric Lennerth (M)
Kerstin Andersson (MP)
Therese Rhann (V)
Björn Lind (V), fr o m § 85

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör, Ann Larsen, avdelningschef, Magnus Johannesson, avdelningschef,
Jenny Hedberg, avdelningschef, Lena Thalen, avdelningschef', Ida Sverkersson,
verksamhetscontroller, Helena Thorén-Lindqvist, kommunikatör, Monica Petersson, strateg,
och Ingrid Larsson, koordinator

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (L)

Justeringens
plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, 2016-05-27

Paragrafer:

Böde Hallberg (S)
Josefin Mannberg (S)
Björn Lind (V), t o m § 84
Linda Eskilsson (MP), t o m § 82

73-92

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

ekAL

Angelique Prinz Blix (L), justerare

,k1fIck° '44

Kerstin Sundqvist, sekre erare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2016-05-24

Datum för
anslags uppsättande: 2016 _ 05 _30
Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-06-20
2016-06-21

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

Underskrift:

Kerstin Sundqvist, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-05-24

§ 73
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
27 maj 2016.

§ 74
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§ 75
Föreningsinformation — Autism & Aspergerföreningen Uppsala län
Autism & Aspergerföreningen Uppsala län informerar om sin verksamhet och aktiviteter. Även en
genomgång av autism och asperger ges.

§ 76
Sysselsättning och socialpsykiatri
Förvaltningen informerar om arbetet med sysselsättning och socialpsykiatri. Nämnden kommer att
ges uppföljningar i det fortsatta arbetet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-05-24

§ 77
Avgifter inom hemsjukvård

Förvaltningen informerar om att kommunfullmäktige beslutat om avgifter inom hemsjukvården,
som börjar gälla från och med 1 juli 2016.

§ 78
Arbetet med partnerskap med FUB-gården Tallkrogen

Förvaltningen informerar om arbetet med partnerskap med FUB-gården Tallkrogen.

§ 79
Tjänstemän till LSS-rådet

Förvaltningen informerar om att Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Ann LarAn, verksamhetschef,
och Lena Wiksten Andersson, sekreterare kommer att ingå i LSS-rådet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2016-05-24

§ 80
Uppföljning och helårsprognos april 2016. Dnr OSN-2016-0108
Beslut
att godkänna uppföljning och helårsprognos april 2016, samt
att överlämna uppföljning och helårsprognos april 2016 till kommunstyrelsen
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-23 till beslut.
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta uppföljning och helårsprognos för
perioden 1 januari 2016 till och med 30 april 2016.
Nämndens nettokostnad för perioden är 6,8 mnkr lägre än kommunbidraget. Nämndens prognos för
helåret är 1 542,9 mnkr vilket är 89 tkr lägre än kommunbidraget.
Nämndens uppföljning av inriktningsmål samt uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget
redovisas till nämnden den 14 juni 2016.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2016-05-24

§81
Delegationsordning. Dnr OSN-2015-0060
Beslut
att anta reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-04-27 till beslut.
En reviderad delegationsordning föreslås, där avsnittet om beslut om bostadsanpassningsbidrag helt
tas bort då ansvaret övergått till plan- och byggnadsnämnden. Delegation av yttrande till
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ej verkställda beslut flyttas
från jurist till enhetschef. Att beslut om återkrav av utbetalda medel delegeras till avdelningschef
samt att en förändring görs av delegationen avseende beslut om förskrivning av hjälpmedel.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2016-05 -24

§ 82
Samverkansprojekt skolnärvaro - "Vända frånvaro till närvaro". Dnr OSN-2016-0145
Beslut
att påbörja ett samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden kring ökad skolnärvaro,
samt
att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen utse styrgrupp för samarbetet.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-04-28 till beslut.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillgodose en tillgänglig skola för alla barn och ungdomar.
Skolan ska, enligt skollagen, ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras
förutsättningar att nå kunskapskraven.
Samarbetet ska grunda sig på kartläggning och analys av området och fokus ska ligga på samsyn
kring problemet och att utveckla samverkan inom kommunen och gentemot landstinget. Åtgärderna
ska syfta till att öka skolnärvaron och med anpassat stöd ge eleverna med långvarig frånvaro
förutsättningar att återgå till sina studier. För att lyckas med arbetet är det viktigt att involvera och
lyssna på elevernas erfarenheter.
Från 7 juni 2016 finns en projektledare anställd vid omsorgsförvaltningen finansierad med
nationella medel med uppgift att driva utvecklingsarbetet i projektform. Utsedd styrgrupp beslutar
om projektdirektiv.

Justerandes sign
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§ 83
Projekt Hikikomori. Dnr OSN-2016-0137
Beslut
att Hikikomori från och med år 2017 ingår i ordinarie verksamhet, samt
att avsätta 1,55 mkr i budget 2017 för Hikikomori.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-04-26 till beslut.

Hikikomori startade 1 april 2010 som ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala
läns landsting. Projektet arbetar med vuxna personer som isolerar sig och som trots stora behov av
stöd från samhället drar sig undan detta. Projektet har utvärderats både kvalitativt och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Hikikomori är en förhållandevis tidig insats som har visat sig
samhällsekonomiskt lönsam.
Projektet har varit framgångsrikt och lyckats med att bryta deltagarnas isolering, sett till att
deltagarna har får rätt stöd och behandling och att 67 procent har gjort en plan till arbetet eller
studier. Omsorgsförvaltningen ser behov av att utveckla insatser för personer som isolerar sig både
på lång och kort sikt och föreslår att verksamheten permanentas från och med 2017.

Justerandes sign
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§ 84
Revisionsrapport Granskning av närvårdsarbetet i länet. Dnr OSN-2016-0075
Beslut
att avge svar till kommunrevisionen enligt förvaltningens upprättade förslag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-04-28 till beslut.

Landstingets revisorer har tillsammans med kommunernas revisorer i Uppsala genomfört en
granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur
ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt samlade
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodosett. Granskningen visar att det generellt är
svårt att bedöma resultatet av närvårdsarbetet utifrån den dokumentation som finns
Kommunrevisorerna påpekar bland annat att styrkedjan behöver hållas ihop för att få en effektiv
styrning. Det vill säga att mål är mät- och uppföljningsbara, att det finns system för uppföljning och
rapportering och att analysen av måluppfyllensen används som "input" inför kommande
målformulering.
Omsorgsnämnden instämmer i stort i revisionsrapportens granskning och bedömning.

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Uppdrag till styrelsen för vård & omsorg 2016 avseende verksamheter inom affärsområde
Arbete och bostad. Dnr OSN-2016-0148
Beslut
att godkänna uppdraget till styrelsen för Vård & omsorg för år 2016, samt
att hantera beslut angående semestervistelsen i särskild ordning
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-10 till beslut.

Utgångspunkten för uppdraget har varit Uppsala kommuns modell för överenskommelse, krav och
ersättning för uppdraget. Budgetansvariga avdelningschefer och ansvariga strateger
samt ansvariga chefer inom Vård & omsorg har träffats vid ett flertal tillfällen för att nå en
överenskommelse avseende uppdrag, åtagande och ersättning för 2016 till Vård & omsorg.
Diskussion om de olika delarna i uppdrag/åtagande har förts, samsyn har uppnåtts i de flesta
delarna. Trots ett flertal möten och diskussioner har inte samsyn kunnat erhållas i uppdrag/åtagande
som gäller ska-krav och ersättningen som inbegriper semestervistelse.
Den enskilde ska, med personalstöd från gruppbostaden, årligen erbjudas och ges möjlighet till
minst sex dygns sommar- eller semestervistelse med övernattning. Den enskilde avgör själv om
sommar- eller semestervistelsen ska äga rum i Uppsala eller på annan ort i Sverige. Den
enskilde står för sin egen kostnad.
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§ 86
Uppdrag till styrelsen för vård & omsorg 2016 avseende verksamheter inom affärsområde
socialpsykiatri och socialt stöd. Dnr OSN-2016-0149
Beslut
att godkänna uppdrag till styrelsen för Vård & omsorg för år 2016, samt
att hantera beslut angående semestervistelsen i särskild ordning
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-10 till beslut.

Utgångspunkten för uppdraget har varit Uppsala kommuns modell för överenskommelse, krav och
ersättning för uppdraget. Budgetansvariga avdelningschefer och ansvariga strateger
samt ansvariga chefer inom Vård & omsorg har träffats vid ett flertal tillfällen för att nå en
överenskommelse avseende uppdrag, åtagande och ersättning för 2016 till Vård & omsorg.
Diskussion om de olika delarna i uppdraget/åtagandet har förts, samsyn har uppnåtts i de flesta
delarna. Trots ett flertal möten och diskussioner har inte samsyn kunnat erhållas i uppdrag/åtagande
som gäller ska-krav och ersättningen som inbegriper semestervistelse.
Den enskilde ska, med personalstöd från gruppbostaden, årligen erbjudas och ges möjlighet till
minst sex dygns sommar- eller semestervistelse med övernattning. Den enskilde avgör själv om
sommar- eller semestervistelsen ska äga rum i Uppsala eller på annan ort i Sverige. Den
enskilde står för sin egen kostnad.

• • •
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§ 87
Uppdrag till styrelsen för vård & omsorg 2016 avseende verksamheter inom affärsområde
assistans. Dnr OSN-2016-0150
Beslut
att godkänna uppdraget till styrelsen för Vård & omsorg för år 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-05-10 till beslut.
Utgångspunkten för uppdraget har varit Uppsala kommuns modell för överenskommelse, krav och
ersättning för uppdraget. Budgetansvariga avdelningschefer och ansvariga strateger
samt ansvariga chefer inom Vård & omsorg har träffats vid ett flertal tillfällen för att nå en
överenskommelse avseende uppdrag, åtagande och ersättning för 2016 till Vård & omsorg.
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§ 88
Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar om att de flyttar temporärt till Ulleråker den 27 maj 2016.

§ 89
Rapporter från förtroendevalda
Eva Christiernin (S) informerar om att hon och Therese Rhann (V) deltagit på handikapprådets
temadag. Vidare informerar Eva Christiemin (S) om att kommunfullmäktige i juni 2016 beslutar i
ärendet om ny nämndorganisation. Kommunstyrelsen har beslutat att lägga ner Folkhälsorådet och i
stället inrätta ett utskott för social hållbarhet. Utskottet kommer att mötas 4 gånger per år.
Majoritetsgruppen anmäler särskild partiaktivitet som var den 20 april 2016, kl 9.00-16.00.
Stig Rådahl (M) informerar om att arbetsutskottet den 16 maj 2016 fick information om allergihuset
på Döbelnsgatan.
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§ 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyrisgårdens verksamhetsberättelse 2015 samt inbjudan till Fyrisgårdsfestivalden den 26 maj
2016
Omtanke — Tidningen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 81, "Detaljplan för Bäcklösa"
Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 85, "Avgifter för resor inom daglig verksamhet"
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5535-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 902-16 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 791-16 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2288-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4981-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5413-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2323-16 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3451-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1325-16 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1394-16
Anmälan av lex Sarah (dnr OSN-2016-0048)
Anmälan av lex Sarah (dnr OSN-2016-0158)
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§91
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande delegationslistor:
•

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) under april månad 2016

§ 92
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•
•
•

Protokoll från arbetsutskott 18 april 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 16 maj 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 24 maj 2016
Protokoll från facklig samverkan 17 maj 2016
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