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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 
Jonny Husén (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Therese Rhann (V) 
Joakim Strandman (MP) 
Anton Berg (S) 
Evelina Solem (KD) 
Börje Hallberg (S), ersätter Eva Christiernin (S) 
Linda Eskilsson (MP), ersätter Åsa Strahlemo (MP) 
Rebecca Larson (C), ersätter Stefan Hamnstedt (C) 

Björn Lind (V) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Annika Ström (MP) 
Siri Strand (L) 

Magnus Johannesson, t.f. förvaltningsdirektör; Karin Brolin, avdelningschef, 
Liselotte Engqvist, avdelningschef; Susanna Hjorth, ekonomichef; 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg; Annika Vogel, avdelningschef 

Jonny Husén (S) Paragrafer: 112-123 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12 den 31 oktober 2018 

mAA, /4/4e:ti  Underskrifter: 

 

Angelique TPrinz Mix, ordförande onny Husén, justerare 

  

 

Peter Je bdrg, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Omsorgsnämnden 
2018-10-31 Sista dag att överklaga: 2018-11-22 
2018-11-01 Anslaget tas ner: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 112 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Jonny Husén (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

§ 113 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

7-w 
Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 114 

Ekonomiskt bokslut per september 2018 
OSN-2018-0189 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt bokslut per september om -9,7 mnkr. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden redovisar ett septemberbokslut på -9,7 mnkr, vilket är 13,6 mnkr sämre än budget 
och 0,3 =kr bättre än prognos. 

Nettokostnaderna för personlig assistans enligt SoL är per september 2,3 mnkr högre än budget och 
ligger i fas med prognos. De högre kostnaderna jämfört budget har sin grund i ett omfattande beslut 
och därtill kopplade högre personalkostnader. 

Nettokostnaden för boende enligt LSS är per september 16,7 mnkr högre än budget och 0,9 mnkr 
högre jämfört prognos. Den högre nettokostnaden jämfört budget beror till stor del på att förvaltningen 
ålagts särskilda avgifter från IVO för ej verkställda beslut, per september 6,4 mnkr, därutöver ökade 
lokal- och reparationskostnader med 3,8 mnkr samt högre bemanningskostnader med 2,6 mnkr. 

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är per september 7,0 mnkr högre än budget och ligger i fas 
med prognos. Den stora avvikelsen jämfört budget har sin huvudsakliga grund i de förväntade 
stimulansmedlen från Socialstyrelsen för Habiliteringsersättning. 

Utdragsbestyrkande 

J;()/ 
Justerandes sign 

o5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 115 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2018 
OSN-2018-0527 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som per den 30 september 
2018 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i mer än tre 
månader, och 

att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Denna rapport har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§ 
SoL och 28 f-h §§ LSS. Enligt nämnda paragrafer i respektive lag är nämnden skyldig 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 lång tid som gått sedan varje beslut togs. 

Under perioden 1 juli till 30 september 2018 var det totalt 96 SoL- och LSS-beslut som inte 
verkställdes inom tre månader. Av dem gällde 31 kvinnor och 65 män. Det är en ökning med totalt 2 
beslut jämfört med tidigare rapportering. Fördelningen av ej verkställda beslut inom respektive lagrum 
är 12 SoL-beslut respektive 84 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med 
särskild service och kontaktperson som inte har verkställts inom tre månader. 

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

Beslut om bostad med särskild service LSS som inte har verkställts inom tre månader har minskat med 
5 beslut. Totalt har 9 boendebeslut som rapporterats som ej verkställda tidigare blivit verkställda under 
tredje kvartalet. 

Förvaltningen har tagit fram denna rapport med bilagor. Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden 
godkänner rapporten och skickar den till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 116 

Beslut om upphandling av korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form 
av korttidshem och lägervistelse enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 
OSN-2018-0536 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) för korttidsvistelse LSS i form av korttidshem till barn och 
ungdomar, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt LOU av korttidsvistelse i 
form av lägervistelse till barn och ungdomar. 

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen genomförde under år 2015 en ramupphandling enligt LOU för insatsen 
korttidsvistelse enligt LSS. Avtalsperioden för den upphandlingen sattes till 31 december 2017, med 
option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 1 år. Ramavtalet för 
korttidsvistelse har förlängts med optionsåren. 

I nuvarande ramavtal har nämnden avtal med två aktörer: Labanskolan och FUB-gården Tallkrogen. 
Labanskolan erbjuder korttidsvistelse i form av korttidshem och FUB-gården Tallkrogen erbjuder 
korttidsvistelse i form av lägervistelse. Utöver ramavtalet har nämnden i dagsläget fyra korttidshem 
som erbjuder insatsen korttidsvistelse. Nämnden arrangerar även regelbundet korttidsvistelse i form av 
helgläger. 

Omsorgsförvaltningen behöver göra en ny upphandling för att säkerställa att omsorgsnämnden 
fortsättningsvis kan verkställa insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 117 

Beslut om upphandling av korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt 9 
§ 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
OSN-2018-0537 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) för korttidstillsyn till skolungdom över 12 år. 

Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen genomförde under år 2015 en ramupphandling enligt LOU för insatsen 
korttidstillsyn enligt LSS. Avtalsperioden för den upphandlingen sattes till 31 december 2017, med 
option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 1 år. Ramavtalet för 
korttidstillsyn har förlängts med optionsåren. 

I nuvarande ramavtal har nämnden avtal med tre aktörer: Fyrisgården, Kajans friskola och 
Labanskolan. Två av leverantörerna har sin korttidstillsyn i anslutning till skolverksamhet. 

I nämndens egen regi har vi i dagsläget fem enheter, Ariket, Glimten, Rosendal, Mumindalen och 
Vilanvägen, som kan erbjuda insatsen korttidstillsyn. Dessa platser är dock inte tillräckliga för att 
möta upp nämndens behov av platser för korttidstillsyn. 

Omsorgsförvaltningen behöver göra en ny upphandling för insatsen korttidstillsyn för att säkerställa 
att omsorgsnämnden kan fortsätta att verkställa insatsen korttidstillsyn. 

Utdragsbestyrkande 

771i  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 118 

Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2018 
OSN-2018-0530 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en utbetalning vid två tillfällen av extrapengar i enlighet med 
föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen fördelar stimulansbidrag till habiliteringsersättning för 2018 till kommunerna. Uppsala 
har rekvirerat 8 505 tkr. Bidraget får användas i syfte att införa eller höja en låg dagpenning för 
personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
LSS. Medlen får endast användas för höjningar som genomförs under 2018. 

Användningen av de rekvirerade medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen under våren 2019. 
Stimulansbidraget ger möjlighet att finansiera en utbetalning av en extrapeng vid två tillfällen baserad 
på närvaro i daglig verksamhet under 2018. Förslaget är att den enskilde ska få ytterligare 38 kr per 
närvarodag per person för 2018. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 119 

Föreningsdialog: Brukarrådet 

Sammanfattning 

Representanter från Brukarrådet besöker sammanträdet och berättar om rådets aktiviteter. 

Den 24 januari 2019 har Brukarrådet fest på UKK för dem som har varit i daglig verksamhet i 25 år 
eller längre. 

Utdragsbestyrkande Justerandes  s5i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 120 

Information från förvaltningen 

1. Magnus Johannesson informerar om att Lenita Granlund blir direktör för omsorgsförvaltningen 
från den 1 januari 2019. Magnus håller på att ta fram ett introduktionsprogram för Lenita 
Granlund tillsammans med förvaltningens 11R-avdelning. 

2. Magnus Johannesson informerar om att nämnden har via ett ordförandebeslut bestämt att 
ansöka om pengar från Länsstyrelsen för utveckling av LSS-rådet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 121 

Rapporter från förtroendevalda 

1. De ledamöter som genomförde verksamhetsbesök på boendet på Tallbacksvägen 62 i samband 
med dagens nämndsammanträde rapporterar om studiebesöket för nämnden. 

2. De ledamöter som genomförde verksamhetsbesök på boendet på Sköldmövägen 19D i samband 
med dagens nämndsammanträde rapporterar om studiebesöket för nämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 122 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut i individärenden under september 2018 

Ordförandebeslut: Ansökan om stöd för att följa upp och utveckla LSS-rådet i Uppsala kommun 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 123 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda inbjudningar, domar, beslut, underrättelser och överklagan, samt 
nämndens protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls nedanstående handlingar. 

Inbjudningar 

Inbjudan till Dialogkonferens 

Domar, beslut etc. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5561-18 E 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2916-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3901-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2248-18 

Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 7396-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 6466-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 5530-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 4513-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 4857-18 

Överklagan gällande personlig assistans Marjan Delpazirian 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 26 september 2018 

Protokoll från arbetsutskott 22 oktober 2018 

Protokoll från facklig samverkan 23 oktober 2018 

Protokoll från individutskott 31 oktober 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

