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Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

Protokoll

2019-11-27

Övriga deltagare:

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör
Lena Thalen, myndighetschef; Åsa Markström, Karin Brolin,
Liselotte Engqvist, Annika Vogel, Rasmus Sundström, avdelningschefer;
Susanna Hjorth, ekonomichef; Helena Thorén-Lindqvist,
kommunikationsstrateg; Åsa Holmstrand, HR-chef
Deltar vid föredragning:
Liz Holmquist, strateg, stadsbyggnadsförvaltningen
Camilla Viberg, uppdragsstrateg, omsorgsförvaltningen
Susanne Söderberg, samverkanschef, omsorgsförvaltningen
Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, omsorgsförvaltningen
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2019-11-27

§ 129

Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med
ordföranden den 2 december 2019 på Stationsgatan 12.

§130

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa utskickad föredragningslista.
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§131

Informationsärenden
Brukarundersökning SKL
Föredragande: Andreas Jonsson, omsorgsförvaltningen
Uppföljning av Program för full delaktighet 2018-2019
(OSN-2019-0602)
Föredragande: Jeanette Nordin, omsorgsförvaltningen
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Samrnanträdesdatum:
2019-11-27

§132

Ekonomisk uppföljning per oktober 2019
OSN-2019-0178
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per oktober om -39,0 mnkr.
Sammanfattning
Resultatet för omsorgsnämnden per oktober uppgår till -39,0 mnkr. Det är 42,4 mnkr
sämre än budget som ligger på 3,5 mnkr men 9,7 mnkr bättre än prognosen på
-48,7 mnkr.
Från och med den 1 oktober 2019 har förvaltningen genomfört en organisatorisk
förändring varför två nya avdelningar tillkommit.
Det är verksamheter inom avdelningen ordinärt boende som fortsatt står för det stora
underskottet och då främst personlig assistans. Det totala underskottet för
avdelningen uppgår till 35,4 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp av
i huvudsak assistans men även korttidsvård och hemtjänst. Detta har sin grund i ökat
antal ärenden och det är den enskilt största avvikelsen, -16,2 mnkr jämfört med
budget.
Därutöver avviker personalkostnaderna jämfört budget med -10,1 mnkr. Denna
awikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanningen vid
förändrade behov. Avdelningen har även minskade intäkter med 14,4 mnkr jämfört
budget. 8,2 mnkr är en effekt av färre ärenden där Försäkringskassan är huvudman.
Utöver detta har förfarandet för återsökning av moms ändrats under året, vilket
innebär en intäktsminskning med 4,8 mnkr mot budget per oktober och en total
intäktsminskning på helåret med närmare 6 mnkr.
Andra utmaningar som nämnden ser är inom området socialpsykiatri där antalet
komplicerade ärenden ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse
och prognosticera.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2019.
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§ 133

Bostads-och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg
2020-2024 med utblick till 2030
OSN-2019-0683
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2020-2024 med
utblick till 2030 såsom nämndens behov av bostäder och lokaler,
att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning
av angivna lokalåtgärder,
att

uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen,

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra
lokalåtgärder enligt planen, samt
att ge förvaltningen mandat att justera exakt platsantal, storlek och tid i samband
med att åtgärder genomförs enligt planen.
Särskilt yttrande
Lars-Håkan Andersson (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande:
Vänsterpartiet stödjer den plan för lokalförsörjningen som beslutas av OSN
27/11 2019. Vi vill dock understryka att utökningen av antalet bostäder med
särskild service enligt LSS, behöver ytterligare utökas efter 2022. Även med de
24 lägenheter som nämns i planen för 2023-2024, så kommer det att finnas ett
betydande underskott av lägenheter, då planen nämner behovet av 160
lägenheter under perioden 2020-2024.
Vänsterpartiet understryker också, i enlighet med vårt förslag till Mål och budget
2020-2022, att vi anser att tillskottet av boenden med särskild service ska
skapas i kommunens egenregi.

Sammanfattning
Bostad- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg utgör kommunens planering för
bostäder och lokaler inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram
gemensamt av omsorgsförvaltningen, kommunledningskontoret,
stadsbyggnadsförvaltningen och berörda bolag, i detta fall Uppsalahem. Motsvarande
arbete sker numera i alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation.
Planen innebär en uppdatering av Bostad- och lokalförsörjningsplan för vård och
omsorg 2019-2021.
Justerandes sign
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§ 133, forts.
Bostads- och lokalförsörjningsplan utgår från verksamhetens behov av bostäder och
lokaler. Behovet beräknas utifrån nuvarande behov och kommunens
befolkningsprognos - därefter sker analys och justering utifrån kända förändringar.
Planen föreslår åtgärder av två slag:
•
•

Åtgärder, t.ex. nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt
verksamhetsförändringar kopplade till detta.
Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande
av direkta åtgärder.

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt en utökning under 2020-2024.
Under perioden 2020-2022 finns en satsning i mål- och budget om 90 platser. Planen
innehåller hittills definierade åtgärder om 66 platser. För att uppnå målet på 90 platser
behövs ytterligare 24 platser tillskapas för perioden 2020-2022. Utredningar pågår för
att tillgodose dessa platser. För 2023-2024 ligger ytterligare förslag om åtgärder för 24
platser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2019 och bilagan Bostads- och
lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2020-2024 med utblick till 2030.
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§134

Nytt beslut gällande upphandling av Malma Backe 3 F,
bostad med särskild service LSS
OSN-2019-0676
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att häva omsorgsnämndens beslut den 27 mars 2019, § 37, att enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) upphandla LSS-boendet Malma Backe 3 F, med
avtalsstart den 1 november 2020, samt
att driften av Malma Backe 3 F återtas av nämndens egen regi
den 1 november 2020 när avtalet med Frösunda Omsorg AB löper ut.

Sammanfattning
[bostadsområdet Malma Backe har nämnden två servicebostäder enligt LSS som är
lokaliserade nära varandra. Dessa boenden är Malma Backe 3 C och Malma Backe 3 F.
Dessa boenden upphandlades samtidigt under 2015. Nämnden har tidigare beslutat
att dessa boenden ska upphandlas på nytt när avtalsperioden löper ut under 2020.
1februari 2019 genomförde nämnden ett återtag för verksamheten på Malma Backe 3 C
då avtal med Private Nursing sades upp.
Nämnden beslutar nu att driften av LSS-boendet Malma Backe 3 F återtas av egen regis
när avtalet med Frösunda Omsorg AB löper ut. Motiveringen till detta förslag är att
förvaltningen ser att nämnden får samordningsvinster med Malma Backe 3 C, dels när
det gäller personal och vikarier, dels planering och genomförande av aktiviteter för
brukare. Nämnden har även fler boenden som drivs inom egen regi i det närliggande
området Ulleråker.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019.
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§ 135

Svar på remiss gällande promemoria från
Socialdepartementet om personlig assistans för samtliga
hjälpmoment som avser andning och måltider i form av
sondmatning
OSN-2019-0634
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anta remissvaret gällande promemoria från Socialdepartementet om personlig
assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av
sondmatning enligt upprättat förslag.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har för Uppsala kommuns räkning fått möjligheten att lämna
synpunkter på en remiss från Socialdepartementet gällande promemorian om
personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form
av sondmatning (S2019/04168/FST).
1 korthet ställer Uppsala kommun och Region Uppsala sig bakom regeringens förslag
till ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förslaget är tydligt
och kan bidra till att bedömningar av hjälpbehov kring andning och sondmatning blir
enklare och att förutsättningarna för likvärdiga bedömningar ökar.
Ärendet har beretts av omsorgsförvaltningen i samverkan med Akademiska
barnsjukhuset.
Yrkanden
Loa Mothata (S) yrkar bifall till att anta remissvaret enligt förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2019.
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§136

Uppsala kommuns arbete med Trygg utskrivning och
hemgång år 2018
OSN-2019-0635
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna rapporten Uppsala kommuns arbete med trygg utskrivning och
hemgång år 2018 och lägga den till handlingarna, samt
att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med föreslagna åtgärder.
Sammanfattning
För att möta den nya lagstiftningen Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018, bildades den gemensamma
styrgruppen Trygg utskrivning och hemgång och en tillhörande arbetsgrupp med
representanter från äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. På uppdrag av
styrgruppen har det genomförts en uppföljning och utvärdering av 2018 års
verksamhet inom styrgruppens ansvarsområde.
Den samlade bilden är att Uppsala kommun klarat anpassningen till den nya
lagstiftningen förhållandevis väLldet stora hela ges idag goda förutsättningar för en
god och säker hemplanering oavsett boendeform och insats. Fortsatta förbättringar
och effektiviseringar i utskrivningsprocessen är möjliga.
Äldrenämnden beslutade år 2017 att inrätta en särskild form av hemtjänst:
Arbetsmodell Trygg hemgång. Arbetsmodell Trygg hemgång pågick under perioden
maj 2018 till februari 2019. Uppföljningen av de brukare som funnits i arbetsmodellen
visar att insatsen har bidragit till ökad trygghet i den egna bostaden för dessa brukare.
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§ 136, forts.

Utifrån den samlade bilden om att möta upp den nya lagstiftningen föreslås följande
aktiviteter för fortsatt utveckling:
•
•
•
•
•
•

fortsätta skapa förutsättningar för att möjliggöra hemgång för patienter så snart
som möjligt efter det att de inte längre behöver slutenvårdens resurser.
förbättra processerna för korttidsplatsbeslut och planering inför hemgång.
öka den interna samordningen och hitta fungerande arbetssätt för att påbörja
planering och hemtagning tidigare,
skapa lämpliga samordnings- och utskrivningsfunktioner med hälso- och
sjukvårdskompetens för att stötta och stärka arbetet i utskrivningsprocessen.
utveckla möjligheten att ta fram och analysera statistik för ledtider och
utskrivningsprocessens olika steg.
hitta lämpliga former för att stärka kompetensen kring hälsofrämjande
arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019.
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§ 137

Projekt för ökad skolnärvaro, utveckling och förlängning
OSN-2019-0718
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att förlänga projektet för ökad skolnärvaro till och med 31 december 2020,
att finansiera en projekttjänst som koordinator under 2020 med statliga medel för
psykisk hälsa, 750 tkr,
att arbetet för ökad skolnärvaro från och med 2021 övergår i den ordinarie
verksamheten, samt
att beslutet gäller under förutsättning att utbildningsnämnden och socialnämnden
tar motsvarande beslut när det gäller koordinatorstjänster.
Sammanfattning
Sedan juni 2016 har det funnits ett projekt för ökad skolnärvaro i samarbete mellan
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Projektet har arbetat
med att ta fram långsiktiga metoder för analyser, rutiner för dokumentation och att
enhetliga rutiner ska finnas på plats vid en elevs skolfrånvaro. Koordinatorerna har
också varit inkopplade i enskilda elevärenden och de har haft en samordnande roll
mellan elev, familj, skola och andra aktörer, till exempel socialförvaltningen.
Projektet finansieras till och med 2019 med externa medel. Projektet föreslås förlängas
ytterligare ett år för att därefter övergå i den ordinarie verksamheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2019.
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§138

Inriktningsbestut Effektiv och nära vård 2030
OSN-2019-0716
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att ställa sig bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för
utvecklingen av vårdcentrum i länet med strategin för närvårdssamverkan som
utgångspunkt.
Sammanfattning
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett första steg i
en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. Enligt
utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå hos
huvudmännen, i såväl politiska som tjänsteledningar, och omsättas i egna beslut och
planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena.
Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO TL), där tjänstepersoner från
Region Uppsala och länets kommuner ingår, har framfört behov av att kommunerna
fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och nära
vård, i synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster.
Mot bakgrund av detta ställde sig de förtroendevalda i samrådet hälsa, stöd, vård och
omsorg (HSVO) bakom förslag till inriktning för vårdcentrunnutvecklingen i länet den 20
september 2019 och Regionalt Forum den 4 oktober 2019. Därefter fattar respektive
huvudman liknande inriktningsbeslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2019 och bilagan Förslag på inriktning
och nästa steg för vårdcentrumutveckling i länet.
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§139

Information från förvaltningen
1.

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör informerar nämnden om arbetet med
nämndens verksamhetsplan och internkontrollplan för år 2020. Nämnden
kommer att besluta om planerna på sammanträdet i december 2019.

2.

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör informerar nämnden om nuläget för
stimulansmedel till psykisk hälsa.

3.

Annika Vogel från förvaltningen informerar nämnden kort om läget med Capella.

4.

Åsa Holmstrand, HR-chef, informerar nämnden om regler och förutsättningar vid
verksamhetsövergångar, samt vilka aktörer som verkar inom området personlig
assistans och de kollektivavtal som finns.
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§ 140

Rapporter från förtroendevalda
1.

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) informerar nämnden om följande punkter:
•
•
•
•
•

2.

möte om personlig assistans som ordförande har haft med representanter
för HSO,
Funkisfestivalen som gick av stapeln på Grand i Uppsala
den 26 november 2019,
Uppsala kommuns nominering till bästa LSS-kommun,
medaljmiddagen som hålls den 7 februari 2020; de förtroendevalda som vill
delta på middagen anmäler detta till nämndsekreteraren omgående,
att nämndens nästa sammanträde avslutas med en enklare måltid i form av en
jultallrik.

Loa Mothata (S) informerar nämnden om Musikpuben som Fritid Boende Vuxna
LSS anordnar och som nämndens förtroendevalda är inbjudna till.
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§141

Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till nämnden anmäls delegationsbeslut i individärenden under oktober 2019 enligt
lista.
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§142

Anmälningsärenden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till nämnden.
Yttranden, skrivelser m.m.
Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23) (enligt
förslag till kommunstyrelsen 2019-11-20, ärende 15)
Barbro Lewins brev till riksdagsledamot Bengt Eliasson, Synpunkter på framtiden för
LSS, 2019-10-25 (med kopia till nämndens presidium)
Jojje Jonsson e-postmeddelande om privatisering av personlig assistans till
kommunstyrelsen och förtroendevalda Eva Edwardsson och Carl Lindberg, 2019-09-25
Domar och beslut etc.
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0215)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0593)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0597)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0624)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0625)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0630)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0213)
Beslut IVO, 2019-10-18; tillsyn av ej verkställt beslut (dnr. OSN-2018-0623)
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4144-19, 2019-10-23
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr3913-18, 2019-10-23
Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut i mål nr 6712-19 E, 2019-10-23
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3052-19, 2019-10-29
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6656-18, 2019-10-29

Justerandes sign

jYY-)

47/b

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun

Sida 18 (18)

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

Protokoll
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§ 142, forts.
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6813-18, 2019-10-30
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3798-19 E och 3799-19 E, 2019-11-01
Kammarrätten i Stockholm, beslut i mål nr 6808-19, 2019-11-06
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3088-19, 2019-11-07
Beslut IVO, 2019-11-15; Anmälan enligt lex Sarah (dnr. OSN-2019-0437)
Beslut IVO, 2019-11-11; Anmälan enligt lex Sarah (dnr. OSN-2019-0614)
Kammarrätten i Stockholm, dom i mål nr 6499-19, 2019-11-18
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4201-19, 2019-11-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4611-18, 2019-11-21
Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut i mål nr 6923-19, 2019-11-25
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4178-19, 2019-11-25
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3580-19, 2019-11-26
Rapporter
Revisionsrapport, 2019-11-22, kommunrevisionen, Granskning av kommunens måloch resultatstyrning
Nämndens protokoll
Protokoll från nämndsammanträdet 23 oktober 2019
Protokoll från arbetsutskott 18 november 2019
Protokoll från individutskott 20 november 2019
Protokoll från facklig samverkan19 november 2019
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