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Siri Strand (L) ersätter Angeliqu Prinz Blix (L) 
Salem Sarsour (S), ersätter Gabriel Söderberg (S) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) ersätter Stig Rådahl (M) § 91 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) ersätter Evelina Salem (KD) del av § 92, §§ 93-95 
Lena Sandström (M) ersätter Diana Zadius (C) del av § 92, §§ 93-95 
Nils Dahlgren (5) 
Joakim Strandman (MP) 

Inger Liljeberg Kjelsson (M) §§ 84-90, del av § 92 
Lena Sandström (M) §§ 84-91, del av § 92 
Rickard Löfberg (KD) §§ 84-91, del av § 92 
Josef SaffadyÅhstund (Fl) 
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Avdelningschefer, ekonomichef, controller samt uppdragsstrateger 
Carolina Bringborn (M) Paragrafer: 84-95 

Peter Jernbe , sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Omsorgsnämnden Sista dag att överklaga 2019-09-25 

Datum: 2019-08-28 Anslaget tas ner: 2019-09-25 
Protokollet finns 
tillgängligt på www.uppsala.se  och omsorgsnämnden, Stationsgatan 12, Uppsala 
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Omsorgsnämnd en 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 84 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 3 september 2019 på Stationsgatan 12. 

§ 85 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

/6 
Justerandes sign 
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Omsorgsnä mnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 86 

Informationsärenden 

Resultat av Inriktas arbete 

Föredragande: Peder Lindskog 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 87 

Rapport av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 30 juni 2019 
OSN-2019-0242 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 30 juni 2019 inte 
har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i mer än 
tre månader, samt 

att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 
kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden är enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldiga att 
kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte 
verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varit mer än tre 
månader, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller 
och hur långtid som gått sedan varje beslut togs. 

Under tiden 1 april till och med 30 juni 2019 var det totalt 102 SoL- och LSS-beslut som 
inte verkställdes inom tre månader. Av dem gällde 29 kvinnor och 73 män. 
Fördelningen av ej verkställda beslut inom respektive lagrum är 18 SoL-beslut 
respektive 84 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med 
särskild service och avlösarservice som inte har verkställts inom tre månader. 

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service och 
avlösarservice enligt SoL och LSS inte har verkställts är brist på lediga bostäder och 
annat skäl. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
tt 

ULA__ 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 88 

Yttrande till kommunrevisionen om Granskning 
Uppföljning av revisionsrapporter 2016-2017 
OSN-2019-0426 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande yttrande gällande uppföljning av revisionsrapport för åren 
2016-2017 och överlämna yttrandet till Kommunrevisionen, samt 

att nämndens svar ska delges kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns revision begär yttrande från omsorgsnämnden över revisionens 
iakttagelser gällande den uppföljning av revisionsrapporter som gjorts under 2019. 

lyttrandet ger nämnden svar på revisionens frågeställningar dels om 
uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS, dels om kontroll och uppföljning 
av privata utförare. 

Nämnden svarar att arbetet med uppföljningsplanen för 2020 pågår och att 
uppföljning av myndighetsbeslut inom LSS kommer att tydliggöras i planen. Nämnden 
kommer även att ange målsättning beträffande frekvensen på avtalsuppföljningar i 
uppföljningsplanen. 

Effekterna av dessa delar kommer att beskrivas i nämndens delårs-och helårsbokslut. 

På revisionens rekommendation kommer nämnden även att arbeta vidare med att 
säkerställa att samtliga utförare får likvärdig information.1 arbetet med internkontroll-
planen för 2020 kommer nämnden att beakta rekommendationerna från revisorernas 
uppföljning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 89 

Fyllnadsval förstärkt arbetsutskott och 
upphandlingsutskott 
OSN-2019-0006 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Mattias Jansson (SD) som ersättare till omsorgsnämndens förstärkta 
arbetsutskott tillika upphandlingsutskott. 

Sammanfattning 

Annelie Persson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som förtroendevald i 
omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden väljer Mattias Jansson (SD) som ny ersättare till 
omsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott tillika upphandlingsutskott. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

b/Yl-3  
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

 

§90 

Brevsvar Avgifter för resor till och från daglig verksamhet 
OSN-2019-0502 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna nämndens svar Avgifter för resor till och från daglig verksamhet och 
skicka det till frågeställaren. 

Sammanfattning 

Frågeställaren har skrivit ett epostmeddelande till nämnden där hen frågar varför 
Uppsala kommun inte betalar tillbaka de avgifter som debiterades för resor till och från 
daglig verksamhet fram till den 31 mars 2016. Frågeställaren menar att Uppsala 
kommun inte haft rätt att debitera avgifter för resor till och från daglig verksamhet. 

I nämnden svar till frågeställaren beskrivs bakgrunden till avgiften och att den efter 
beslut i kommunfullmäktige togs bort våren 2016. Uppsala kommuns uppfattning är 
dock att kommunen hade juridiskt stöd för att ta ut avgifter för transporterna fram tills 
de avskaffades varför det inte är aktuellt att återbetala de avgifter som debiterades. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 91 

Ekonomisk uppföljning per juli 2019 
OSN-2019-0178 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt bokslut per juli om -20,8 mnkr. 

Sammanfattning 

Resultatet för omsorgsnämnden per juli uppgår till -20,8 mnkr. Det är 30,5 mnkr sämre 
än budget på 9,6 mnkr och 6,2 mnkr sämre än prognos på -14,7 mnkr per juli månad. 

Nämndens kostnadsutveckling kopplat till trenden med högre volymer inom flera 
insatser inom avdelningen ordinärt boende indikerar stora svårigheter att hålla 
helårsprognosen som lämnades i mars om ett underskott på 50,1 mnkr. 

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora 
underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet 
för avdelningen uppgår till 30 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp 
vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, -12,2 
mnkr jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med - 
10,5 mnkr. Denna awikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa 
personalbemanning vid förändrade behov. Avdelningen har även minskade externa 
intäkter med 7,5 mnkr jämfört budget främst på grund av ändrat förfarande för 
återsökning moms extern personlig assistans. 

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts utmaningar inom 
socialpsykiatrin där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma 
och svåra att förutse och prognosticera. 

Nämnden arbetar fortlöpande med resultatförstärkande åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 

( fly(A- 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 92 

Information från förvaltningen 

1. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om de 
resultatförstärkande åtgärder förvaltningen arbetar med. 

2. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om hur sommaren 2019 
har förlöpt i förvaltningens verksamheter och ansvarsområden. 

3. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om Funkisfestivalen 
vars final gick av stapeln den 26 augusti i Stockholm. I finalen deltog tolv 
kommuner. Tyresö kommun vann finalen och övriga kom på andra plats. 

Utdragsbestyrkande 

t
Juster ndes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 93 

Rapporter från förtroendevalda 

1. Salem Sarsour (S) lyfter fråga om nämnden kan skicka en ersättare till kommunala 
handikapprådet vid de tillfällen han inte själv kan delta. Ordförande Loa Mothata 
svarar att nämnden får bordlägga frågan och ta upp den vid ett senare tillfälle. 

2. Stig Rådahl (M) rapporterar om LSS-rådets workshop som han och Joakim 
Strandman (MP) deltog i. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

bk 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (14) 

Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Samma nträdesdatu m: 
2019-08-28 

§94 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut i individärenden under juni 2019 

Delegationsbeslut i individärenden under juli 2019 

Beslut vid brådska i individärende 2019-06-28 

Beslut vid brådska i individärende 2019-06-28 

Beslut vid brådska i individärende 2019-07-09 

Beslut vid brådska i individärende 2019-07-09 

Justerand1es sign Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 95 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Nedanstående ärenden anmäls till nämnden. 

Inbjudningar 

Dialogforum Fyrisgården, 17 september och 19 november 2019, 09.00-11.00 

Inbjudan till nämnddag, kommunrevisionen, 25 oktober 2019, 08.30-12.00 

Domar och beslut etc. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2628-19 E, 2019-06-12 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 1866-19, 2019-06-19 

Kammarrätten i Stockholm, dom i mål nr 285-19, 2019-06-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6295-18, 2019-06-25 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 7191-18, 2019-06-25 

Förvaltningsrätten i Karlstad, dom i mål nr 29-19, 2019-06-25 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5967-17, 2019-06-26 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4425-18, 2019-06-26 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 7015-18 och 7016-18, 2019-06-26 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 7830-18, 2019-06-28 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6466-18, 2019-07-05 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 7716-18, 2019-07-05 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3890-19, 2019-07-16 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2327-18,2019-07-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2329-18, 2019-07-18 

Utdragsbestyrkand e Justerandes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-28 

§ 95, forts. 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Kammarrätten i Stockholm, 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

IVO, beslut, 2019-08-13 (dnr. 

IVO, beslut, 2019-08-13 (dnr. 

IVO, beslut, 2019-08-14 (dnr.  

, dom i mål nr 6056-18, 2019-07-23 

, dom i mål nr 111-19, 2019-07-29 

, dom i mål nr 6749-18, 2019-08-05 

, beslut i mål nr 3611-19, 2019-06-20 

, beslut i mål nr 3465-19, 2019-06-20 

,beslut i mål nr 3882-19, 2019-06-27 

,beslut i mål nr 3867-19 E, 2019-07-11 

, beslut i mål nr 984-19, 2019-07-02 

,beslut i mål nr 3477-19 E, 2019-08-09 

,beslut i mål nr 5745-18, 2019-08-13 

, beslut i mål nr 1149-19 E, 2019-08-14 

,beslut i mål nr 7598-18, 2019-08-15 

,beslut i mål nr 5045-19, 2019-08-15 

beslut i mål nr 4585-19, 2019-08-26 

, beslut i mål nr 6595-18, 2019-08-26 

, beslut i mål nr 115-19, 2019-08-26 

, beslut i mål nr 745-19, 2019-08-26 

,beslut i mål nr 7339-18, 2019-08-27 

OSN-2019-0129) 

OSN-2019-0423) 

OSN-2019-0355) 

Skrivelse, protokoll KHR 

Skrivelse 2019-08-09 

Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet, 2019-06-14 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 2019-06-18 

Protokoll från arbetsutskott 2019-08-19 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Omsorgsnämnden 
Protokoll 

Samma nträd esd atu m: 
2019-08-28 

§ 95, forts. 

Protokoll från individutskott 2019-08-21 

Protokoll från facklig samverkan 2019-08-20 

Protokoll från upphandlingsutskott 2019-08-28 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(4k1c 
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