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upPlat OMSORGSNÄMNDEN 

1 (14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.50 

Beslutande: Eva Christiernin (S), ordförande Ersättare: Ludvig Arbin (L) 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordförande Rebecca Larson (C) 
Jonny Husén (S) Björn Lind (V) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Anton Berg (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Joakim Strandman (Ml') 
Stefan Hamnstedt (C) 
Therese Rhann (V) 
Annika Ström (MP) 
Åsa Samuelsson (KD) 

Övriga Tomas Odin, direktör, Åsa Markström, avdelningschef, Annika Vogel, avdelningschef, 
deltagare: Yvonne Flambe, strateg, Karin Brolin, avdelningschef, Ingrid Larsson, koordinator, Per 

Åström, koordinator, Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg, Annica Sundel, 
enhetschef, Peter Jernberg, nämndsekreterare 

Utses att Stig Rådahl (M) Paragrafer: 14 - 28 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Stationsgatan 12 den 23 februari 2018 

Lotta von Wowern, sekreterare 

,.ck1 /4-PX 
Stig Rå ahl (M), justerare 

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

Organ: Omsorgsnämnden 
Datum: 2018-02-21 Sista dag att överklaga: 2018-03- 
Anslag sätts upp: 2018-02-26 Anslaget tas ner: 2018-03- 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se'6ch oi fforva1trnngen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 

 

Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 14 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Stig Rådahl (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
23 februari 2018 klockan 12.30 på Stationsgatan 12. 

§ 15 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



uplini.9 OMSORGSNÄMNDEN 

3(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 16 

Information om Skolnärvaroproj ektet 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I maj 2016 påbörjade nämnden ett samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden kring ökad 
skolnärvaro. Projektet startade i juni 2016 med syfte att med fokus på samsyn och samverkan utveckla 
arbetsfonuer och samverkan för att få barn och unga i Uppsala kommuns skolor att vara närvarande i 
skolan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

4(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§17 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2018 
OSN-2018-0089 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ansöka om statsbidrag för personligt ombud för år 2018. 

Sammanfattning 
I januari 2018 kom en ny föreskrift från Socialstyrelsen, HSLF-FS 2016:98, angående statsbidrag till 
verksamhet med personligt ombud. 

Den stora förändringen är att bidraget per heltid för personligt ombud inte är fastställt när ansökan 
görs, utan bestäms utifrån antalet personliga ombud som samtliga Sveriges kommuner ansöker om. 
Socialstyrelsen beslutar därefter om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som personligt 
ombud motsvarar. 

Länsstyrelsen ska därefter fördela statsbidraget med utgångspunkt från antalet årsanställningar på 
heltid eller deltid som personligt ombud. Fördelningen av statsbidraget för en deltidsanställning ska 
vara proportionerlig i förhållande till en heltidsanställning. Av Länsstyrelsens beslut om fördelning av 
statsbidraget ska det framgå hur många årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud 
som respektive kommun har beviljats statsbidrag för. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

5(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§18 

Årsbokslut 2017 
OSN-2017-0682 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och åtgärder i omsorgsnämndens 
verksamhetsplan 2017-2019, 

att godkänna uppföljning av intemkontrollplan 2017, 

att godkänna sammanställd analys inför årsredovisningen, 

att godkänna bokslut 2017, samt 

att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Verksamhetsuppföljningen är genomförd utifrån den verksamhetsplan och intemkontrollplan som 
omsorgsnämnden upprättat för 2017. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2017-2019 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de 
krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. 

Intemkontrollplanen ger en samlad bild av nämndens arbete med intern kontroll. I rapporteringen av 
planen framgår vad som har kontrollerats, hur kontrollen har genomförts, resultat av kontrollen samt 
åtgärder med anledning av kontrollresultatet. 

Det ekonomiska bokslutet sammanfattar nämndens nettokostnader per verksamhetsområde 2017 i 
relation till kommunfullmäktiges tilldelade kostnadsram för samma period samt prognos. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§19 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 december 2017 
OSN-2018-0088 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
31 december 2017 inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i mer 
än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL 
och 28 f-h §§ LSS, samt 

att överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens arbetsutskott ta fram underlag för att besvara och 
beskriva Angelique Prinz Blix (L) m.fl. yrkande. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader 
eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd 
besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Det senaste kvartalet var det totalt 129 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader, 
42 kvinnor och 87 män. Det är en ökning med totalt 1 beslut jämfört med tidigare rapportering. 
Fördelningen ej verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 24 SoL-beslut respektive 105 
LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med särskild service samt 
kontaktperson som ej verkställts inom tre månader. 

Yrkanden 
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M), Stefan 
Hamberg (C) och Åsa Samuelsson (KD) yrkar: 
att beställningar av LSS-boenden görs så att bostadskön nollställs, 
att finansieringen av bostäder säkerställs i budget/verksamhetsplan, 
att kommande bostäder har en rimlig hyresnivå som motsvarar fönnåga att betala, 
att varje nytt bygge som påbörjas ska avsätta 5% till LSS-bostäder samt 
att redovisa vad kostnaden för ej verkställda beslut uppgår till de kommande fem år. Bilaga 1. 

Ordföranden yrkar med stöd av övriga nämnden bifall till yrkandena på så sätt att förvaltningen ges i 
uppdrag att till nämndens arbetsutskott ta fram underlag för att besvara och beskriva de 
frågeställningar som beskrivs i Angelique Prinz Blix (L) m. fl. yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 20 

Information om arvsfondsprojektet På spåret - modelljärnväg 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
På Spåret är ett arvsfondsprojekt som drivs av UMJ, Upplands Modeljemvägs Förening i samarbete 
med FUB, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Studiefrämjandet, 
Gamla Upsala församling och Svensk kommuntjänst. Syftet med projektet är att skapa fler 
fritidsaktiviteter för personer med intellektuella funktionshinder samt för personer inom autismspektrat 
och neuropsykiatrin. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§21 

Ersättning för personlig assistans för år 2018 
OSN-2018-0107 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) till 265 kr/timme utom för de som har beslut om vaken natt eller jour 
hela natten, 

att fastställa ersättningen för personlig assistans för dem som har beslut om vaken natt eller sovande 
jour hela natten till 295 kr per timme för samtliga beviljade timmar. 

Sammanfattning 
I förarbeten till 9 § 2 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och av rättspraxis 
framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska kostnader det vill säga 
noimala lönekostnader och vissa administrativa kostnader för att utföra assistansen om den enskilde 
inte väljer kommunen som assistansanordnare. Något schabloniserat belopp per timme - liknande 
Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken — finns inte för LSS. 

Uppsala kommun bekostar därför ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för 
beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS. Det är kommunen som bedömer 
vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitligt underlag som även styrker att 
yrkade kostnader är faktiska. Den enskilde kan dock skicka in en kompletterande ansökan om ett annat 
belopp än kommunens bedömning för att få detta prövat. Om den enskilde inte anser att kommunens 
beräkning är korrekt kan den enskilde överklaga beslutet om ersättning för personlig assistans till 
förvaltningsdomstol. 

Vid beräkningen av vad som anses vara skälig kostnad för personlig assistans enligt LSS har nämnden 
gjort bedömningen att det är 265 kr utom de som har beslut om vaken natt eller jour hela natten. För 
de som har beslut om vaken natt eller sovande jour hela natten, generellt åtta timmar per natt, utgår en 
ersättning på 295 kr per timme för samtliga beviljade timmar. 

Ovanstående är en del av beslutet om verksamhetsplan och budget för 2018. 
Schablonbeloppet för skäliga kostander för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för år 2017 var 261 kr 
per timme respektive 291 kr per timme. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 22 

Förändring i LSS-rådets föreskrifter samt utse ny ledamot 
OSN-2017-0665 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att ordförande och vice ordförande i LSS-rådet utses av rådet 1 gång per år, 

att utse Joakim Strandman (MP) som ordinarie ledamot i LSS-rådet efter Åsa Strahlemo (MP). 

Sammanfattning 
LSS-rådet är ett brukarråd för frågor som rör personer med insatser enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) vilka omsorgsnämnden ansvarar för. Det viktigaste målet är att öka 
delaktigheten i beslutsprocessen på ett tidigt stadium. LSS-rådet består av fasta medlemmar som 
företräder Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO och omsorgsnämndens förtroendevalda. 

Vid LSS-rådets möte den 14 februari 2018 beslutades att ändra i de föreskrifter som nämnden antog i 
december 2017 för LSS-rådet, från att ordförande och vice ordförande ska utses var sjätte månad till 
att de ska utses av rådet 1 gång per år. 

Åsa Strahlemo (MP) har avsagt sig uppdraget i LSS-rådet och ersätts av Joakim Strandman (MP). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UNO» OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 23 

Funkisfestivalen 
OSN-2018-0130 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje, samt 

att kommunens kostnader för medlemskapet och med åtagandet medföljande kostnader belastar 
omsorgsnämnden och kulturnämnden. 

Sammanfattning 
Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande aktiviteter inom främst kultur, idrott 
och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen finansieras av deltagande 
medlemmar, sponsorer och biljettförsäljning. 

Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling eller melodifestival för personer över 15 år med 
kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Finalen 2018 genomförs på Cirkus i 
Stockholm 23 april. 

Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som ger så många personer som möjligt med 
intresse för att sjunga en möjlighet att stå på scen och delta på sin nivå. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 24 

Närvarorätt 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Annika Sundel, enhetschef och Peter Jemberg närvarorätt vid nämndens stängda 
sammanträdesdel. 

§ 25 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om ett individärende där beviljade insatser verkställts fullt ut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplinlue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 26 

Rapporter från förtroendevalda 

Ledamöter i individutskottet informerar om komplikationer vad gäller beviljade av assistanstimmar för 
personer som beviljats bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 men inte fått insatsen verkställd. 
Förvaltningen kommer att ta fram underlag med nuläget gällande beviljade insatser med mera till 
arbetsutskottet. 

De ledamöter som gjorde studiebesök hos MISA daglig verksamhet innan sammanträdet informerar 
nämnden om besöket. 

Angelique Prinz Blix (L) inlämnar skrivelse med två frågor till nämndens ordförande samt 
förvaltningen. Bilaga 2. 
Förvaltningen bereder första frågan i skrivelsen och återkommer till nämnden med svar. 
Fråga två i Liberalernas skrivelse svarar förvaltningen att kommunikation med boendet i Lindbacken 
är upprättad och ett förbättringsarbete pågår. 

Stig Rådahl (M) informerar nämnden om Fyrisgårdens dialogforum den 13 februari 2018. 

Stig Rådahl (M) och ordföranden berättar om LSS-rådets möte i Café Fröja. 

Stig Rådahl (M) berättar vidare om Radio Fyris upprop #MeToo. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uplinla OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 27 

Anmälan av inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m.m. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att lägga anmälda domar från förvaltningsrätten och kammarrätten till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls inkomna domar: 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2018-02-06, mål nr 6660-16 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2018-02-06, mål nr 4266-16 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2018-02-06, mål nr 6115-16 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2018-02-05, mål nr 6478-17 E 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2018-02-02, mål nr 4888-17 E 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2018-01-30, mål nr 7191-17 
Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande 2018-02-02, mål nr 581-18 

§ 28 

Anmälan av delegationsbeslut 
OSN-2018-0141 

Inga delegationsbeslut har inkommit sedan nämndens sammanträde 31 januari 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   ,, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 

§ 29 

Anmälan av nämndens protokoll samt samverkansprotokoll 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

- Protokoll från arbetsutskott 12 februari 2018 
- Protokoll från upphandlingsutskott 12 februari 2018 
- Protokoll från individutskott 21 februari 2018 
- Protokoll från facklig samverkan 13 februari 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Att:VINN 
Uppsala 2018-02-21 

Yrkande 

Den 120180212 redovisades en sammanställning av Omsorgsförvaltningen gällande ej 

verkställda boendebeslut [SS, vilket uppgår till sammantaget 61 personer enligt IVO 2017-

12-31. Sammanfattningsvis beviljas alltså, varje månad, fler personer bostad med särskild 

service [SS § 9:9 än vad förvaltningen förmår verkställa med befintligt bestånd av bostäder. 

Förvaltningen konstaterar inför nämndmötet den 21 februari att en utbyggnad av LSS-

boenden behövs i en takt av cirka 20-25 platser per år under en femårsperiod för att möta 

nuvarande och kommande behov. En utbyggnad i denna takt är en utmaning både 

ekonomiskt och kvalitetsmässigt, inte minst för att få fram attraktiva och billiga bostäder för 

målgruppen. I dagsläget uppges att en [SS-bostad i genomsnitt kostar 1 mnkr att producera, 

vilket inte är direkt billigt 

Alliansen vill därför yrka att Omsorgsnämnden uppdra åt Omsorgsförvaltningen att tillsätta 

en utredning med uppdraget att redovisa en framtida strategi för hur behovet av [SS-

bostäder kan tillgodoses på bästa sätt; 

- att beställningar av [55-boenden görs så att bostadskön nollställs 

- att finansieringen av bostäder säkerställs i budget/verksamhetsplan 

- att kommande bostäder har en rimlig hyresnivå som motsvarar förmåga att betala 

- att varje nytt bygge som påbörjas ska avsätta 5% till [SS-bostäder 

- att redovisa vad kostnaden för ej verkställda beslut uppgår till de kommande fem år 

Angelique Prinz Blix (L) 

Stig Rådahl (M) 

Stefan Hamnstedt (C) 

Evelina Solenn (KD) 



02C 

IT 
Liberalerna Uppsala 2018-02-21 

Frågor till omsorgsnämndens ordförande och förvaltningen; 

Under våren 2018 samlas flera dagliga verksamheter i ett nytt mediehus på Knivstagatan. Det har 
kommit till Liberalernas kännedom att Radio Fyris stationschef och flera arbetsledare har valt att 
lämna verksamheten och ersatts av personal som inte har samma kompetens och ambitioner att 
producera kvalitativ radio. Det har även framkommit att flera arbetstagare valt att lämna Radio Fyris 
på grund av missnöje med ledningen. 

Liberalerna undrar därför över de planer som finns för Radio Fyris och övriga verksamheter i 
Mediehuset vad gäller engagemang, kvalitet och kompetens hos personalen och chefer samt hur 
förvaltningen och majoriteten ser på omsättningen av arbetstagare. Vi är måna om att den fina 
kvalitetsverksamhet som Radio Fyris varit känt för behåller sitt goda renommé framöver och vill 
säkerställa att det så fortsätter även i det nya mediehuset. 

Frågor om tidshållning och planering för boende i Lindbacken; 

I Lindbacken drivs ett LSS-boende där det kommit till vår kännedom att boende återkommande blir 
sena till sina aktiviteter på grund av brist på planering. Liberalerna vill därför att en kommunikation 
med LSS-boendet upprättas så att detta kan åtgärdas. 

Angelique Prinz Blix (L) 

Andre vice ordförande Omsorgsnämnden 
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