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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 
Loa Mothata (S) 
Carolina Bringborn (M) 
Gabriel Söderberg (S) 
Mirjana Gavran (S) 
Börje Hallberg (S) 
Annika Olsson (S) 
Araxi Tada ros (MP) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C) 
Evelina Solenn (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Maffias Jansson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sa lem Sarsour (S) 
Nils Dahlgren (S) §§ 37-45 
Siri Strand (L) 
Joakim Strandman (MP) 
Lena Sandström (M) 
Lena Floren (V) 
Josef Safady Åhslund (Fl) 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, Karin Brolin och Annika Vogel, avdelningschefer 
Rikard Sörell, t.f. ekonomichef 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg 

Justerandes signatur 
....---, 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§37 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att utse Evelina Solem (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden måndagen den 4 maj 2020. 

§38 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa utskickad föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§39 

Informationsärenden 

Avgifter hjälpmedel 

Föredragande: Ola Hansson (HAL) 

Kort information om inställd föreningsdialog den 6 maj 2020 

Åsa Markström från förvaltningen informerar nämnden om att den planerade 
föreningsdialogen den 6 maj är inställd på grund av Covid-19 (Coronavirus). Den 
planerade föreningsdialogen i höst kommer att genomföras som planerat om 
situationen med Covid-19 tillåter det. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§40 

Verksamhetsplan och budget 2020 
Förenklad delårsrapportering per mars/april. 

OSN-2019-0778 

Beslut 

1. att fastställa förenklad delårsuppföljning per mars/april 2020, 

2. att fastställa månadsbokslut per mars 2020, samt 

3. att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige begär inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och 
inriktningsmål per april 2020. Istället besvarar omsorgsnämnden fyra frågor om större 
konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på 
leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och 
budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet. 

De frågor som besvaras är: 

1. Beskriv kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19. 
2. Vilka är de största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av 

spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (to fln juni)? 
3. Har eller planerar nämnden att vidta några åtgärder för att hantera 

avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19 på verksamheten? 
4. Finns andra viktiga avvikelser sonn inte beror på spridningen av covid-19 för 

verksamhet, personal och ekonomi jämfört med plan? 

Det finns en stor risk för smittspridning i samhället och så även inom 
omsorgsnämndens verksamheter, där det finns många brukare som tillhör 
riskgruppen och många medarbetare som arbetar brukarnära. Då omsorgsnämndens 
verksamhet är en samhällsviktig verksamhet innebär nuvarande spridning av 
coronaviruset ett extraordinärt läge och omfattande förändringar som anses 
nödvändiga under pågående pandemi har genomförts och kommer att fortsätta 
genomföras. 

Omsorgsnämndens ambition är att ordinarie verksamhet i så stor utsträckning som 
möjligt ska fortgå så att konsekvenser för brukarna minskar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-04-29 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 17 april 2020 
• Bilaga 1: Delårsrapportering per mars/april - Verksamhetsplan och 

budget 2020. 
• Bilaga 2: Förenklad uppföljning per mars 2020 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§41 

Remissvar Kvalitetssäkring inom LSS - bostad 
med särskild service, SiS 

OSN-2020-00117 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att tillstryka förslaget om kvalitetssäkring i bostad med särskild service 
förvuxna LSS. 

Sammanfattning 

Svenska institutet för Standarder har lämnat möjlighet för Uppsala kommun att 
inkomma med synpunkter på nytt standardförslag om kvalitetssäkring inom LSS 
- bostad med särskild service. Förslaget är framarbetat av aktörer inom branschen och 
inkluderar krav på kvalitet på stöd och service i gruppbostad och servicebostad. 

Det utarbetade förslaget för kvalitetssäkring av bostad med särskild service ligger i linje 
med de kvalitetskrav nämnden ställer vid sina upphandlingar av insatsen. Nämnden 
föreslås därmed att tillstyrka förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 14 april 2020 
• Bilaga 1: Svarsblankett SIS-remiss 19526 
• Bilaga 2: Förslag till svensk standard ftSS 877001 

Justerandes signatur AC  ‘5 

Utdragsbestyrkande 
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§42 

Beslut om att upphandla fyra boenden LSS 

OSN-2020-00180 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla LSS-boendena 
Bordtennisvägen, Grundstensvägen, Konstnärsvägen och Ärentunavägen, med 
avtalsstart den 1 oktober 2021, samt 

2. att uppdra till förvaltningen att utforma upphandlingsmodell och 
anbudsunderlag. 

Reservation 

Lars-Håkan Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Lars-Håkan Andersson (V) yrkar att de fyra boendena inte ska upphandlas och att de 
istället ska drivas i egen regi. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars-Håkan Anderssons (V) yrkande mot liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden upphandlade ovanstående boenden under år 2016 med 
avtalsperioden 1. oktober 2016 till 30 september oktober 2019 med option för nämnden 
att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 2 år. Tilldelning och avtal gick till 
BAMU Vård och Omsorg AB. Avtalen löper ut den 30 september 2021 och förvaltningen 
föreslår att nämnden upphandlar boendena på nytt. 

Justerandes s'gnatu 
, 

Utdragsbestyrkande 
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Upphandlingen år 2016 upphandlades enligt modellen bästa förhållande mellan pris 
och kvalitet med, av nämnden, fastställda mervärden. De största kvalitetsvärdena 
utgjordes då av mervärdet med två enskilda aktiviteter per vecka samt mervärdet om 
sex dygns semestervistelse per år. Under de senare upphandlingar som nämnden har 
genomfört så har ovanstående mervärden lagts som grundkrav och därmed utgjort så 
kallade ska-krav i förfrågningsunderlagen. Nämnden har på så sätt ökat grundkraven 
för kvalitet vid utförande av bostad med särskild service LSS. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 19 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§43 

Ramavtalsupphandling särskilt boende för 
äldre med inriktning socialpsykiatri 

OSN-2020-00304 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramavtalsupphandling enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU) för insatsen särskild boende för äldre med 
inriktning socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Sammanfattning 

Nuvarande ramavtal för insatsen särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta 
sträcker sig till 31 augusti 2020. Avtalet avser 16 platser för målgruppen. 
Upphandlingen genomfördes som en ramupphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Omsorgsnämnden föreslås genomföra en ny upphandling enligt 
LOU som ska gälla från 1 september 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 9 april 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§44 

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) (Sol.) och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) per 31 mars 2020 

OSN-2020-00167 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten om beslut enligt 4 kap. 1 §SoL och 9 § LSS som per 
31 mars 2020 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet 
pågått i mer än tre månader. Rapporten har tagits fram för att följa nämndens 
rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§SoL och 28f-h §§ LSS, 

2. att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige, samt 

3. att uppdra åt förvaltningen att till nästkommande nämnd följa upp och 
återrapportera ur bilaga 1 b tre utvalda beslut utifrån följande frågeställningar: 

• Orsak till att besluten inte har verkställts? 
• Hur många erbjudanden har de aktuella personerna fått och vilka? Orsak till 

att de tackat nej (vid respektive erbjudande)? 
• Vilka insatser får personerna istället för boende? 
• Vad har det kostat per insats och individ under den aktuella perioden, dvs. 

från beslut till idag. 
• Påverkar Covid-19 (Coronavirus) något när det gäller ej verkställda beslut? 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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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. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 7 april 2020 
• Bilaga la Sammanställning av ej verkställda SoL-och LSS-beslut kvartal 1, 2020 
• Bilaga ib Tid för verkställighet kvartal 1,2020 
• Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige den 29 april 2020 

Justerand signatur Utdragsbestyrkande 
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§45 

Slutredovisning projekt stöd mot studier för 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
- Supported Education 

OSN-2019-0345 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten för projektet Supported Education (bilaga 1), 

2. att föreslå kommunstyrelsen att eventuell återbetalning av den sociala 
investeringen ska avvakta resultat av kommunstyrelsens omarbetning av 
riktlinjerna för sociala investeringar. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beviljades medel för ett projekt på två år, 2017 och 2018, för att 
bedriva den sociala investeringen Supported Education - stöd mot studier med 
4,31 mnkr.1 augusti 2018 beviljades medel förytterligare ett år, 2019, med ytterligare 
2,08 mnkr. Nämnden godkände i juni 2019 en rapport med resultatet av satsningens 
två första år. Slutrapport för 2019 är nu färdigställd. 

Utvärderingen visar en rad goda resultat. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2020 
• Bilaga 1 Supported Education - Stöd i studier, Slutrapport för år 2019. 

Justerandes si atur 
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§46 

Information från förvaltningen 
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om läget i förvaltningen 
och dess verksamheter och ansvarsområden när det gäller Covid-19 (Coronavirus). 

Justerandes sign tur Utdragsbestyrkande 
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§47 

Rapporter från förtroendevalda 
1. Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar om kommunala handikapprådets - numer 

Uppsala kommuns funktionsrättsråd - sammanträde den 13 mars 2020. 

2. Stig Rådahl (M) rapporterar om LSS-rådets satsning på delaktighetsslinga 
(DMO-slinga). 

Justerandes_,signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§48 

Frågor från nämndens ledamöter 
1. Stig Rådahl (M) lyfter frågan hur LSS-gruppen informeras om situationen kring 

Covid-19 (Coronavirus) för att öka förståelsen för varför de inte kan göra allt som 
förr och för att dämpa dess oro. 

Förvaltningens svarar att den återkommer med svar på frågan nästkommande 
nämnd. 

2. Ordförande Angelique Prinz Blix (L) frågar nämnden hur den vill genomföra 
sammanträden framöver med tanke på risken för smittspridning under den nu 
pågående pandemin Covid-19 (Coronavirus). 

Nämnden är enig om att tills vidare genomföra nämndsammanträden där endast 
presidiet och utvalda tjänstepersoner och nämndsekreteraren deltar fysiskt på 
plats och övriga ledamöter och ersättare samt eventuella tjänstepersoner deltar 
digitalt på distans. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§49 

Delegationsbeslut för perioden 
18 mars-21 april 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden5 februari-17 mars 
2020 och lägga den till protokollet. 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt förteckningen Delegationsbeslut 
omsorgsnämnden perioden 18 mars-21 april 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§50 

Anmälningsärenden för perioden 
perioden 18 mars-21 april 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 18 mars-21 april 2020 
till protokollet. 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen Anmälningsärenden 
omsorgsnämnden perioden 18 mars-21 april 2020. 

Justerandes s natur Utdragsbestyrkande 
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