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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 135 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

LSS-kommun 
Fråga till (S) majoriteten i omsorgsnämnden, Uppsala kommun 

§ 136 

Krav i förfrågningsunderlag 

Förvaltningen informerar om de av nämnden ställda krav i förfrågningsunderlag. 

§ 137 

LSS-kommun 

Beslut 
att uppdra till LSS-rådet att utforma firande av att Uppsala vunnit tredjepris för årets LSS- 

kommun, samt 

att firandet finansieras inom befintlig ram. 

Ärendet 
Eva Christiernin (S) berättar om prisutdelningen om bästa LSS-kommun och att Uppsala erhållit 
tredje pris. Hon föreslår att LSS-rådet ges i uppdrag att utforma firandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 138 

Månadsbokslut och prognos per oktober 2017. Dnr OSN-2017-0186 

Beslut 
att godkänna ekonomiskt bokslut per oktober om 713 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-17 till beslut. 

Nämnden redovisar ett oktoberbokslut på 713 tkr, vilket är 2,1 mnkr sämre än budget och 0,9 mnkr 
bättre än prognosticerat. 

Hemtjänst/hemvård avviker negativt mot budget med 2,2 mnkr och ligger i linje med prognos. 
Assistansersättning från försäkringskassan fortsätter att visa ett sämre resultat mot budget med 10,1 
mnkr men ligger även den i linje med prognos. 

Nämnden vidtar fortlöpande åtgärder för en ekonomi i balans och gör bedömningen att årets utfall 
ligger i spannet 0 till -5 mnkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-23 

§ 139 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017. Dnr OSN-2017-0581 

Beslut 
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 

30 september 2017 inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i 
mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporterings—skyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§ 
SoL och 28 f-h §§ LSS, samt 

att överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-31 till beslut. 

Omsorgsnämnden har enligt 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 
kommunfullmäktige 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 128 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre 
månader, 46 kvinnor och 72 män. Det är en ökning med totalt 51 beslut jämfört med tidigare 
rapportering. Fördelningen ej verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 21 SoL-beslut 
respektive 107 LSS-beslut. Inom SoL och LSS är det främst insatserna bostad med särskild service 
samt kontaktperson och avlösarservice som ej verkställts inom tre månader. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 140 

Föreningsbidrag för år 2018 till Eritreanska förbundet i Uppsala. Dnr OSN-2017-0317 

Beslut 
att avslå Eritreanska förbundet ansökan om bidrag till sociala föreningar för år 2018-2020, då 

föreningen inte kan få bidrag för verksamhet som täcks av bidrag från annan bidragsgivare. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-30 till beslut. 

Eritreanska förbundet i Uppsala ansöker om föreningsbidrag för sin verksamhet för 
integrationsinsatser om 75 000 kronor per år för år 2018-2020. Eritreanska förbundet har även 
ansökt och beviljats bidrag från arbetsmarknadsförvaltningen, för år 2017 beviljades de 
verksamhets- och stimulansbidrag omfattande 5 900 kronor. 

Bidragen till sociala föreningar är selektiva och fördelning har gjorts efter följande kriterier: 
• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal deltagande 

personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 
• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och annan 

ideell verksamhet. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 
• Att utrymme finns inom ekonomisk ram 

Bedömning är att föreningen Eritreanska förbundet i Uppsala inte bedriver verksamhet som riktar 
sig till omsorgsnämndens verksamhetsområde stöd och service för funktionsnedsatta och 
socialpsykiatri. Föreningen har för 2017 fått stöd från arbetsmarknadsförvaltningen utifrån bidrag 
till integrationsinsatser. Utifrån riktlinjer kan inte föreningen få bidrag från omsorgsnämnden för de 
delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare. Nämnden föreslås därför avslå 
ansökan för år 2018-2020. 

Justerandes sign 
rsgh 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 141 

Föreningsbidrag för år 2018 till Föreningen Fyrisgården. Dnr OSN-2015-0327 

Beslut 
att inte utbetala föreningsbidrag i avvaktan på utredning om möjligheterna att ingå idauret 

offentligt partnerskap med Fyrisgården, samt 

att om nämnden inte ingår ickburet offentligt partnerskap med Föreningen Fyrisgården bevilja 
bidrag om 200 000 kronor för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-13 till beslut. 

Föreningen Fyrisgården ansökte 2016 om föreningsbidrag om 900 000 kronor, fördelade på åren 
2016-2018. Beslut fattades att bevilja 200 000 kronor för år 2017 samt att ansökan för år 2018 
skulle behandlas under nästkommande år. 

Bedömning är föreningens Fyrisgårdens verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet när det gäller öppna förebyggande insatser för personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta att bevilja fortsatt föreningsbidrag för personalkostnader 
motsvarande 50 procent av en tjänst. 

Diskussion förs mellan Föreningen Fyrisgården, kulturförvaltningen och omsorgsförvaltningen om 
att ingå ett idapuret offentligt partnerskap. I avvaktan på eventuellt partnerskap utbetalas inte bidrag 
för år 2018. Om inte partnerskap tecknas utgår bidrag enligt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 142 

Föreningsbidrag för år 2018 till Club Lindormen RSMH. Dnr OSN-2017-0360 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Club Lindormen RSMH föreningsbidrag om 170 000 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-01 till beslut. 

Club Lindormen RSMH ansöker om föreningsbidrag om 640 300 kronor för år 2018. 

Bedömning är att föreningen Club Lindormens träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås att utefter 
kriterier bevilja föreningsbidrag för del av kostnaderna för aktiviteter, utbildning, läger och 
informations- och rådgivningskostnader. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 143 

Föreningsbidrag för år 2018 till Föreningen Frisk och fri. Dnr OSN-2017-0379 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Föreningen Frisk och fri föreningsbidrag om 30 000 kronor, samt 

att ansökan för år 2019 behandlas nästkommande år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-30 till beslut. 

Föreningen Frisk och fri ansökte 2017 om föreningsbidrag om 40 000 kronor per år för år 2017-
2019. Beslut fattades att bevilja 40 000 kronor för år 2017 samt att ansökan för år 2018-2019 skulle 
behandlas under nästkommande år. 

Bedömning är föreningen Frisk och fris verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet när det gäller öppna förebyggande insatser, främst för unga personer med psykisk 
ohälsa. Nämnden föreslås därför delvis bevilja ansökan för 2018, samt att ansökan för år 2019 
behandlas under nästkommande år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 201 7-1 1-23 

§ 144 

Föreningsbidrag för år 2018 till Uppsala kulturförening. Dnr OSN-2017-0361 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Uppsala kulturförening föreningsbidrag om 2 000 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-30 till beslut. 

Uppsala kulturförening ansöker om föreningsbidrag om 4 500 kronor för verksamhetsåret 2018. 
Uppsala kulturförening är en ideell förening som vänder sig till, drivs av och består av uppsalabor 
med psykiska funktionsvariationer och psykisk ohälsa som är intresserade av kultur. Föreningen vill 
främja kultur, skrivande och konst för psykiskt funktionsnedsatta samt informera och öka 
allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa. Föreningen samarbetar med studieförbundet kring ett 
treårigt projekt för att skapa en internettidning. 

Bedömning är att föreningen Uppsala kulturförenings verksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås därför 
delvis bevilja ansökan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
ro.,e  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 145 

Föreningsbidrag för år 2018 till Uppsala läns brukarrevisionsförening. Dnr OSN-2017-0364 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Uppsala läns brukarrevisionsförening föreningsbidrag om 105 000 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-30 till beslut. 

Uppsala läns brukarrevisionsförening ansöker om föreningsbidrag om 220 000 kronor för år 2018. 

Bedömning är att den ekonomiska föreningen Uppsala läns brukarrevisions arbete inom 
brukarrevision utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet inom socialpsykiatri. 
Nämnden föreslås bevilja bidrag för del av de personalkostnader ansökan avser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4ef 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 146 

Föreningsbidrag för år 2018 till Föreningen Verkstan RSMH. Dnr OSN-2017-0365 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Föreningen Verkstan RSMH föreningsbidrag om 160 000 kronor, samt 

att ansökan för år 2019-2020 behandlas nästkommande år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-01 till beslut. 

Föreningen Verkstan RSMH ansöker om ett treårigt föreningsbidrag om 1 913 000 kronor för åren 
2018-2020. Ansökan avser 625 000 kronor för år 2018, 638 000 kronor för år 2019 samt 650 000 
kronor för år 2020. 

Bedömning är att Föreningen Verkstan RSMHs träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet för den aktuella målgruppen. Nämnden föreslås att utefter kriterier 
bevilja föreningsbidrag för del av kostnaderna för personalbemanning, dock inte för övriga 
kostnader. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-1 1 -23 

§ 147 

Föreningsbidrag för år 2018 till Träffpunkternas intresseförening i Uppsala. Dnr OSN-2016-
0165 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Träffpunkternas intresseförening i Uppsala verksamhetsbidrag om 

10 000 kronor, samt 

att ansökan för år 2019 kommer att behandlas nästkommande år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-16 till beslut. 

Träffpunkternas intresseförening i Uppsala ansökte 2017 om föreningsbidrag om 200 000 kronor 
per år för åren 2017-2019. Beslut fattades att bevilja 15 000 kronor för år 2017 samt att ansökan för 
år 2018-2019 skulle behandlas under nästkommande år 

Bedömning är att föreningens fortsatta arbete med brukarinflytande utgör ett komplement till 
nämndens verksamhet, samt stämmer överens med nämndens intentioner om ökat brukarinflytande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 148 

Föreningsbidrag för år 2018 till Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län. Dnr OSN-2016-0181 

Beslut 
att för år 2018 bevilja Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län föreningsbidrag om 10 000 kronor, samt 

att ansökan för år 2019 behandlas nästkommande år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-01 till beslut. 

Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län ansökte om föreningsbidrag om 330 500 kronor per år för år 
2017-2019. Ansökan avslogs år 2017 utifrån att styrelsen bytts ut tre gånger under år 2015 samt att 
förvaltningen fann det troligt att föreningen skulle få medel från Socialstyrelsen för år 2017. 
Föreningen Hjärnkolls anslag från Socialstyrelsen har minskat årligen. 

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november år 2014 och är en av landets första 
föreningar inom Hjärnkoll. Nio medlemsorganisationer ingår i föreningen i Uppsala län. Föreningen 
arbetar med att förbättra brukarinflytande, delaktighet, kunskap och attityder till människor med 
psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Ansökan syftar till att bredda Föreningen Hjärnkoll Uppsala 
läns verksamhet genom att inrikta sig även på information, utbildning och aktiviteter för 
föreningsmedlemmar, patienter, brukare och närstående. 

Bedömning är att föreningen Hjärnkoll i Uppsala läns fortsatta arbete med brukarinflytande utgör 
ett komplement till nämndens verksamhet, samt stämmer överens med nämndens intentioner om 
ökat brukarinflytande. Därför föreslås nämnden bevilja föreningsbidrag om 10 000 kronor för detta 
ändamål för år 2018. Ansökan för år 2019 föreslås behandlas nästkommande år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 149 

Föreningsbidrag för år 2018 till det sociala företaget Snidar. Dnr OSN-2017-0353 

Beslut 
att för år 2018 bevilja det sociala företaget Snidar föreningsbidrag om 670 500 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-31 till beslut. 

Det sociala företaget Snidar ansöker om föreningsbidrag med totalt 685 000 kronor för år 2018, 
varav 480 500 för hyreskostnad för verksamhetslokal på Seminariegatan 26 och 200 000 kronor för 
bidrag till själva verksamheten. 

Bedömning är att det sociala företaget Snidars verksamhet är stabil och att den utgör ett 
komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden 
föreslås bevilja samma föreningsbidrag som år 2017 omfattande 670 500 kronor. 

Ansvaret för verksamheten Snidar togs över av omsorgsnämnden från arbetsmarknadsnämnden 1 
juli 2015. I samband med detta överfördes även beviljat kommunbidrag. Nämnden bekostar även 
handledare till företaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 150 

Modell för omsorgspris inom Uppsala kommun. Dnr OSN-2017-0057 

Beslut 
att godkänna modell för omsorgspris inom Uppsala kommun, 

att tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden följa upp modellen för omsorgspris inom 
Uppsala kommun under hösten 2019, samt 

att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-31 till beslut. 

Kommunfullmäktige har 2016-12-12, § 241, uppdragit till omsorgsnämnden, att tillsammans med 
socialnämnden och äldrenämnden, utarbeta modell för ett pris inom omsorgsområdet. En 
arbetsgrupp bestående av representanter från omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen och 
socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådan modell, i enlighet med kommunens riktlinjer 
för utdelning av priser i Uppsala kommun. 

Varje nämnd föreslås dela ut ett pris om 10 000 kr varje år till en medarbetare eller grupp som 
uppfyllt en eller flera av de fyra kriterier (jämställdhet, delaktighet, livskvalitet och innovationer) 
som tagits fram. Beslut om priset tas av respektive jury, som består av nämndernas presidium och 
fackliga representanter, under våren och de tre priserna delas ut samtidigt i samband med 
kommunfullmäktiges junisammanträde. Priset kan med fördel delas ut samtidigt som 
j ämställdhetspriset som kommunstyrelsen bereder och ansvarar för. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 7-11 -23 

§ 151 

Driften för bostad med särskild service för vuxna enlig LSS, fyra enheter. Dnr OSN-2017-
0546 

Beslut 
att ge förvaltningen uppdrag att genomföra entreprenadupphandlingar för LSS- boendena: Lunda 

1, Lunda 2, Stålgatan 39 och Stålgatan 57, 

att ge förvaltningen uppdrag att genomföra entreprenadupphandlingarna enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) enligt utvärderingsmodell bästa förhållandet mellan pris och kvalitet där 
nämndens uppsatta mervärden tillämpas, 

att upphandlingen och tilldelningsförfarandet är utformat på ett sådant sätt att det säkerställer att 
Lunda 1 och Lunda 2 tilldelas en (1) anbudsgivare, 

att avtalstiden för Lunda 1 och Lunda 2 ska ha en grundkontraktstid på 3 år och med option för 
nämnden att förlänga avtalet med ytterligare 2+2+1 år, 

att avtalstiden för Stålgatan 39 och Stålgatan 57 ska ha en grundkontraktsperiod på 3 år med 
option för nämnden att förlänga avtalet med 1+1 år, samt 

att kontraktsvillkoren reglerar fast pris år ett och sedan en årlig uppräkning med OPI för vardera 
boende. 

Jäv 
Therese Rhann (V) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av detta ärende. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-02 till beslut. 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) upphandlade ovanstående boendeenheter år 2013 enligt 
LOU med en avtalsperiod 1 februari 2014 — 31 januari 2017 med option för beställaren att förlänga 
avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 1 år. Alla fyra enheter tilldelades BAMU AB. 

Nämnden föreslås genomföra en ny upphandling av ovanstående boenden. Ny avtalsstart kommer 
att vara 1 februari 2019. 

Boendena på Stålgatan 39 och Stålgatan 57 är servicebostäder riktade till personkrets 1, 
utvecklingsstörning. Boendena Lunda 1 och Lunda 2 är två gruppbostäder belägna på tomterna 
bredvid varandra. Båda gruppbostäderna riktar sig till personkrets 1, utvecklingsstörning, autism 
och beteendeproblematik. Lunda 2 är ett boende för två brukare och boendet är speciellt anpassat 
och utformat efter de två brukare som bor på boendet. Säkerheten på Lunda 2 måste vara hög och 
det finns ett samarbete mellan boendena med ett larm kopplat mellan personalgruppema. 
Nattbemanningen är en vaken natt gemensamt för de båda boendena samt en jour på vardera 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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boende. Med hänsyn till den specifika utformningen av boendeenhetema på Lundal och 2 föreslås 
att dessa två boenden tilldelas en och samma utförare. 

Alla fyra boenden upphandlas med fast pris första året och sedan en årlig uppräkning med OPI. 
Med hänsyn till komplexiteten på Lunda 1 och Lunda 2 bör avtalstiden på boendena inte understiga 
8 år. Detta för att möjliggöra för utföraren att bygga upp och investera i den kompetens som 
personalgruppen behöver samt för att trygga förhållandena för brukarna. 

Nämnden har vid de senaste upphandlingarna tillämpat utvärderingsmodellen ekonomisk mest 
fördelaktiga anbud med, av nämnden, uppsatta mervärden. I den nya lagen om offentlig 
upphandling (nya LOU) som trädde i kraft 1 januari 2017 har terminologi delvis ändrats och den 
modell som nämnden tidigare använt benämns nu bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 
Nämnden föreslås använda denna modell vid upphandlingarna av boendena. 
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§ 152 

Liberalernas frågor angående kontaktperson och ledsagare. Dnr OSN-2017-0605 

Beslut 
att med vad som anförs i ärendet anse frågorna besvarade. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-10-25 till beslut samt redovisning 2015, se bilaga 1. 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-09-27 ställde Liberalerna frågor om hur många 
ansökningar om kontaktperson och ledsagning som inkommit under 2016 och 2017, hur många 
avslag som gjorts, samt hur utfallet blivit i förvaltningsrätten i de fall då den enskilde överklagat 
nämndens beslut. 

Utifrån de uppgifter som kan hämtas från verksamhetssystemet för perioden 2016-01-01 till och 
med 2017-10-23 ser det ut enligt nedan: 
Kontaktperson Ledsagare 

År 2016 Bifall Avslag 
Antal 

ansökningar 470 73 

År 2016 
Antal 

ansökningar 

Bifall 

317 

Avslag 

57 
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År 2017 Bifall Avslag 
Antal 

ansökningar 332 54 

År 2017 Bifall Avslag 
Antal 

ansökningar 237 47 

Siffrorna avser antal ansökningar, inte unika individer. Avslag inkluderar både helavslag och 
delavslag. Siffrorna avser både SoL och LSS. 

Detta innebär att avslag ges på ca 14% av ansökningarna för kontaktperson. Avslag ges för ca 16% 
på ledsagning. För de beslut som överklagas fastställer förvaltningsrätten nämndens avslagsbeslut i 
hög grad. 
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§ 153 

Fråga till (S) majoriteten i omsorgsnämnden, Uppsala kommun 

Beslut 
att ärendet bereds av arbetsutskottet. 

Ärendet 
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Rebecca Larson (C) och Evelina Solem (KD) anmäler 
skrivelse med frågor angående personer med LSS-beslut. 

Eva Christiernin (S) föreslår att arbetsutskottet bereder ärendet. 

§ 154 

Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

Presentation av verksamheten ges. 

§ 155 

Information från förvaltningen 

Vid dagens möte finns inget att rapportera. 
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§ 156 

Rapport från förtroendevalda 

Jormy Husén (S) informerar om möte med Arena för samråd kring biståndsbedömning den 14 
december 2017. 

Eva Christiernin (S) informerar om LSS-rådet. 

Stig Rådahl (M) informerar om föreläsning och dialogmöte på Fyrisgården. 

§ 157 

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: 

• Inbjudan till frukostseminarium: Sociala investeringar — för ökad jämlikhet och 
samhällsekonomisk vinst 

• Tidningen Omtanke, nummer 7 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3990-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4335-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4046-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3931-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4735-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2855-16 
• Förvaltningsrätten i Karlstad, dom mål nr 2550-17 
• Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 2650-17 
• Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 3653-17 
• Kammarrätten i Stockholm, beslut mål nr 5976-17 
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§ 158 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Ordförandebeslut fattat den 31 oktober 2017 
• Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) under augusti, september och oktober 2017 

§ 159 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

Protokoll från arbetsutskott 13 november 2017 
Protokoll från individutskott 23 november 2017 
Protokoll från facklig samverkan 14 november 2017 
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Personlig assistans 

År Totalt antal beslut 
Beslut Avslag % avslag 

2014 197 ' 78 39,6% 
2015 163 63 38,7% 
2016 130 _ 44 33,8% . 

Bostad med särskild service 

År Totalt antal beslut 
Beslut Avslag % avslag 

2014 103 24 < 23,3% 
2015 91 22 24,2% 

, 2016 94 14 _ 14,9% 

Daglig verksamhet 

År 

4 

Totalt antal beslut 
Beslut Avslag % avslag 

2014 211 8 3,8% 
2015 219 7 3,2% 
2016 198 1 0,5% 

Ledsagarservice 

År Totalt antal beslut 
Beslut Avslag % avslag 

2014 240 45 18,8% 
2015 210 38 18,1% 
2016 _ 228 29 12,7% 

Avlösarservice 

År Totalt antal beslut 
Beslut Avslag % avslag , 

' 2014 115 4 3,5% 
2015 107 9 8,4% , 
2016 96 9 9,4% 

Kontaktperson 

År Totalt antal beslut 
Beslut Avslag % avslag 

2014 194 33 ' 17,0% 
2015 202 32 15,8% 
2016 - 210 22 10,5% . 

"s Personer med minst ett avslag 
Antal Ett avslag % avslag 
119 62 ' 52,1% 
98 53 54,1% 
83 37 44,6% 

Personer med minst ett avslag 
Antal Ett avslag % avslag 

94 24 25,5% 
83 21 25,3% 

, 89 14 15,7% 

Personer med minst ett avslag 
Antal Ett avslag % avslag 

' 192 8 4,2% 
208 7 3,4% 
198 1 0,5% 

Personer med minst ett avslag 
Antal Ett avslag % avslag 
196 ' 42 21,4% ' 
163 38 23,3% 
186 28 15,1% 

s Personer med minst ett avslag 
Antal Ett avslag % avslag 

99 3 3,0% 
92 9 9,8% 
81 9 11,1% 

Personer med minst ett avslag 
Antal Ett avslag % avslag 
194 33 17,0% 
202 32 15,8% 

- 210 22 _ 10,5% , 
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