
Stig Rådahl M), justerare 

Organ: Omsorgsnämnden 
Datum: 2018-0 1-3 1 
Datum för 
anslags uppsättande: 2018-01-31 

Sista dag för överklagande: 
Datum för anslags nedtagande: 

2018-02-21 
2018-02-22 

emloi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammanträdesdatum: 201 8-01-3 1 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.00 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 2:e vice ordförande 
Jonny Husén (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Anton Berg (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Eric Lennerth (M), fr o m § 5 
Joakim Strandman (MP) 
Björn Lind (V) 
Ludvig Arbin (L), t o m § 4 
Rebecca Larson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 

Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Eric Lennerth (M), t o m § 4 
Annica Ström (MP) 

Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Åsa Markström, 
avdelningschef, Lena Thal&i, avdelningschef, Karin Brolin, avdelningschef, Susanna Hjorth, 
ekonomichef och Helena Thorén Lindqvist, kommunikatör, 

Utses att justera: Stig Rådahl (M) Paragrafer: 1-13 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, 2018-01-31 

Eva Christiernin (S), ordförande 
t•.b. our, i-- 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upemlue OMSORGSNÄMNDEN 

2(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-31 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt utsänd kallelse med föredragningslista. 

§2 

Rapport Bättre brukarinflytande 2017 

Elisabeth Daxberg, projektanställd, föredrar rapporten Bättre brukarinflytande 2017. 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun har under 2017 bedrivit ett projekt om 
brukarinflytande i samarbete med omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



tlummoue OMSORGSNÄMNDEN 

3(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-01-3 1 

§3 

Verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018 för omsorgsnämnden. Dnr OSN-2017-0681 

Beslut 
att fastställa verksamhetsplan, intemkontrollplan 2018-2020 samt budget för 2018 enligt föreliggande 

förslag samt 

att överlämna verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018 till kommunstyrelsen. 

Deltar inte i beslutet 
L, M, C och KD deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
L, M, C och KD reserverar sig med hänvisning till respektive partis, i kommunfullmäktige, förslag 
till mål och budget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2018-01-16 till beslut. 

Omsorgsnämnden beslutade den 14 december 2017, § 163, om preliminär verksamhetsplan och 
internkontrollplan för 2018-2020. Nu föreslås Verksamhetsplan och intemkontrollplan för 2018-
2010 med budget 2018 fastställas. 

Justerandes sign 

S/A 
Utdragsbestyrkande 



2Ln:oenig OMSORGSNÄMNDEN 

4(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-01-3 1 

§4 

Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden. Dnr OSN-2018-0086 

Beslut 
att anta föreslagen delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden, samt 

att beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde eller, om så 
inte kan ske, så snart som möjligt. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2018-01-15 till beslut. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725, KL) i kraft. Då kapitel och paragrafer 
inte överensstämmer med gamla kommunallagen behöver nämndens delegationsordning revideras 
utifrån detta. 

I nämndens delegationsordning föreslås en ny punkt avseende beslut om bistånd i form av 
deltagande i Hikikomori, lagrum 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL), delegat handläggare 
vid Hikikomori. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upenlue OMSORGSNÄMNDEN 

5(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 8-0 1 -3 1 

§5 

Föreningsdialog — Verkstan 

Föreningen Verkstan informerar om sin verksamhet och aktiviteter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5% upekele OMSORGSNÄMNDEN 

6(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-31 

§6 

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare. Dnr OSN-2017-0562 

Beslut 
att överlämna föreliggande yttrande till kommunrevisionen gällande kontroll och uppföljning av 

privata utförare samt 

att för kännedom överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2018-01-09 till beslut. 

Utifrån den granskning av nämndens arbete av kontroll och uppföljning av privata utförare som 
kommunrevisionen genomförde i maj 2017 samt de rekommendationer som givits för utveckling av 
den interna kontrollen, har nämnden tagit till sig rekommendationerna genom ett pågående 
förbättringsarbete. 

Omsorgsnämnden avser säkerställa att följa Program för kommunalt finansierad verksamhet 2017-
18, som fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-12 (§ 237) genom flera åtgärder som syftar till 
de övergripande målen för styrning och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet. Dessa 
åtgärder ska möjliggöra demokratiskt genomslag och garantera brukares och utförares delaktighet, 
ge tydlighet för invånarna och ge kontinuitet, långsiktighet och förtroendefulla relationer med 
utförare över tid. 

Omsorgsnämnden påbörjade våren 2017 ett förbättringsarbete gällande kontroll och uppföljning av 
nämndens samtliga enheter. I förbättringsarbetet har, förutom en ny arbetsmetod, även mallar och 
rutiner framarbetats och/eller reviderats i syfte att nå ett ändamålsenligt avtalsförfarande och en god 
kontroll av nämndens verksamheter i egenregi och i extern regi. 

Som ett led i att förbättra och möjliggöra förtroendefulla relationer har omsorgsnämnden utvecklat 
flera olika forum och informationskanaler så att samtliga utförare som bedriver verksamhet på 
uppdrag från omsorgsnämnden har tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig information. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upemlue OMSORGSNÄMNDEN 

7(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-0 1 -3 1 

§7 

Översyn av sysselsättningsmöjligheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dnr 
OSN-2018-0040 

Beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att främja sysselsättningsmöjligheter för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2018-01-10 till beslut. 

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i 
samhällslivet, många människor med funktionsnedsättningar har svårt att finna ett arbete. I Uppsala 
kommuns funktionshinderpolitiska program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning beskrivs att möjligheten till meningsfull sysselsättning för personer vars 
funktionsnedsättning försvårar ett ordinarie arbete ska stärkas. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har i högre grad än den generella befolkningen svårt 
att ta del av utbildningssystemet och etablera sig på arbetsmarknaden. I slutbetänkandet från 
Nationell Psykiatrisamordning anges att personer med psykiska funktionsnedsättningar har lägst 
sysselsättningsgrad av alla grupper med funktionsnedsättning. Det finns således ett stort behov av 
att främja sysselsättningsmöjligheter för personer med psykiska funktions-nedsättningar som står 
långt från arbetsmarknaden och som inte har insatser från exempelvis arbetsförmedlingen. 

I många EU-länder används offentlig upphandling som ett verktyg för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, men det är först på senare år som sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige. 
Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) som trädde i kraft år 2017, ger ökade möjligheter 
för myndigheter och anbudsgivare att använda upphandling för att inkludera verksamheter som har 
svårare att få kontrakt. Exempel på leverantörer som kan vara aktuella är så kallade 
arbetsintegrerande sociala företag. 

Utifrån ovanstående föreslås nämnden ge förvaltningen i uppdrag att utreda om upphandling med 
reserverade kontrakt kan vara ett verktyg för att nå sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
OMSORGSNÄMNDEN 

8(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-01-3 1 

§8 

Verksamhetsbesök och föreläsningar våren 2018. Dnr OSN-2018-0087 

Beslut 
att enligt nedan förslag genomföra verksamhetsbesök och föreläsningar våren 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2018-01-24 till beslut. 

Nämnden föreslås att under våren 2018 inleda nämndsammanträdena med verksamhetsbesök och 
föreläsningar. Besöken är en del i nämndens omvärldsbevakning och ska vara riktade mot 
nämndens ansvarsområden. Det kommer att finnas två alternativa verksamheter att besöka, som 
nämndens ledamöter och ersättare har att välja. 

Samordning av transporter sker i dialog mellan nämndens ledamöter och ersättare. Ersättning utgår 
enligt kommunens ersättningsregler för förtroendevalda. 

Följande verksamhetsbesök och föreläsningar kommer att erbjudas: 

21 februari, klockan 13.00-14.30, daglig verksamhet i extern regi 
21 mars, klockan 13.00-14.30, Arvsfondsprojekt 
25 april, klockan13.00-14.30, Hjämkoll (föreläsning) 
23 maj, klockan 13.00-14.30, träffpunkter 
20 juni, klockan 13.00-14.30, HUL alternativt daglig verksamhet i egen regi 

Verksamhetsbesöken följs av nämndens ordinarie sammanträden där nämndens ledamöter och 
ersättare rapporterar från besöken. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  , OMSORGSNÄMNDEN 

9(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-3 1 

§9 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om förvaltningens pågående arbete. 

§ 10 

Rapport från förtroendevalda 

Eva Christiernin (S) informerar om frukostmöte angående funktionsnedsattas Melodifestival. 
Vidare informerar hon från Närvårdssamverkansmöte. 

Vidare informeras om verksamhetsbesök på Fyrisvalls fritids. 

Britt-Marie Löfgren (S) berättar om dagen "Fritid för alla". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



fAupeaelue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-31 

§11 

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: 

• Fyrisgården — Inbjudan till Dialogforum för ungdomar och unga vuxna med 
funktionsnedsättning den 13 februari 2018 

• Fyrisgårdens medlemstidning Mötesplatsen nr 4/2017 
• SKL:s cirkulär 17:52 "Ersättningar och villkor vid familj ehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m m för år 2018 
SKL:s cirkulär 17:53 "Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 

• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5771-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5731-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2662-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6747-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6825-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4496-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1450-16 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2001-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5857-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål 6371-17 E 
• Högsta förvaltningsdomstolens beslut, mål nr 6432-17 
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut dnr 8.8.1-12732/2015-14 
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut dnr 8.5-8129/2017-35 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



Uppsalai  OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-31 

§ 12 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Delegationsbeslut i individärenden december 2017 

§ 13 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Minnesanteckningar från Arena för samråd kring biståndsbedömningar 14 december 2017 
• Protokoll från arbetsutskott 22 januari 2018 
• Protokoll från individutskott 31 januari 2018 
• Protokoll från facklig samverkan 23 januari 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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