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u

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 14.00-17.15

Tjänstgörande:

Eva Christiernin (S), ordf
Åsa Puide (MP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz Bliz (L), 2:e vice ordf
Jonny Husén (S)
Britt-Marie Löfgren (S)
Stig Rådahl (M)
Roine Thunberg (M)
Eric Lennerth (M)
Kerstin Andersson (MP)
Therese Rhann (V)
Stefan Hamnstedt (C)

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör, Ann LarAn, avdelningschef, Magnus Johannesson, avdelningschef,
Lena Thal&i, avdelningschef, Ida Sverkersson, verksamhetscontroller, Helna ThorénLindqvist, kommunikatör, Carina Gustafsson, enhetschef, Jeanette Nordin, strateg och Ingrid
Larsson, koordinator

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (L)

Justeringens
plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, 2016-08-26

Ersättare:

Börje Hallberg (S)
Josefin Mannberg (S)
Björn Lind (V)
Linda Eskilsson (MP)
Ludvig Arbin (L)

Paragrafer: 113-128

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

A4e1ique Prinz Blix (L), justerare

`9»:4(1v\-,
Kerstin Sundqvist, sekr terare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2016-08-23

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

2016-08-29

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-09-19
2016-09-20

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

Underskrift:

Kerstin Sundqvist, sekretelåre
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORG SNÄ MNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-08-23

§ 113
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 26
augusti 2016.

§ 114
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Remisskonferens om landsbygdsprogrammet

§ 115
Föreningsinformation — HOS Uppsala
Föreningen HSO Uppsala berättar om HOS och dess verksamhet.

§ 116
Uppföljning serviceboenden
Förvaltningen redovisar en första uppföljning av 2016 års uppdrag till Vård & omsorg inom
området serviceboende.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-08- 23

§ 117
Månadsbokslut och prognos per juli 2016. Dnr OSN-2016-0108
Beslut
att godkänna ekonomiskt bokslut per juli 2016 om 12 722 tkr.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-08-12 till beslut.
Nämnden redovisar ett julibokslut på 12 722 tkr, vilket är 1,42 procent lägre än budget.
Det positiva resultatet beror till viss del på att kostnader för bostadsanpassning i juni och juli inte
har fakturerats från äldrenämnden. Uppskattningsvis medför detta att resultatet är cirka 3,1 mnkr
bättre i juli än om fakturering skett som tidigare. Bostadsanpassningen kommer att flyttas över till
plan- och byggnadsnämnden (PBN) under augusti.

Justerandes sign

CyC

Utdragsbestyrkande

4(12)

Uppsala
u

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-08-23

§ 118
Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. Dnr OSN-2016-0208
Beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att den enskildes avgifter för
1. hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad ska uppgå till högst en tolftedel av 0,5392
gånger prisbasbeloppet.
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger
prisbasbeloppet.
att beslutet ska gälla från och med den 1 september 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-07-18 till beslut.
Den 26 maj 2008, § 125, beslutade kommunfullmäktige att tillämpa det då gällande avgifts-taket i
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 8 kap. 5 §. Genom en ändring, som trätt i kraft den 1 juli 2016,
medges kommunen möjlighet att höja avgiftstaket dels för avgifter för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och dels för avgifter för
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Omsorgsförvaltningen föreslår att det höjda
avgiftstaket ska tillämpas i Uppsala från och med den 1 september 2016.
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Sammanträdesdatum: 2016- 08 - 23

§ 119
Nytt boende neuropsykiatri LSS. Dnr OSN-2016-0211
Beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att tillskapa ett sammanhållet LSS boende med 6 fullvärdiga
lägenheter, på Valthomsvägen 27 —29 samt 3 fullvärdiga lägenheter på Valthomsvägen 35 och
37, det vill säga närområdet.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-07-18 till beslut.
Nämnden har för avsikt att skapa ett boende för personer med neuropsykiatrisk diagnos i form av
Asperger syndrom och/eller ADHD, personer med omfattande oro, ångest och social problematik
samt i vissa fall kombinerat med lindrig utvecklingsstörning som har behov av tydliga strukturer
och rutiner för att lära sig att leva ett så självständigt liv som möjligt.
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§ 120
Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och
Landstinget i Uppsala län. Dnr OSN-2016-0199
Beslut
att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den
till handlingarna
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-13 till beslut.
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och
social omsorg mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Huvudmännens uppdrag i
närvårdsarbetet omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i
landstinget.
En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp
samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande. Ledningsgruppernas deltagare
är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde.
Den 2 juni 2016 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2016 med syfte
att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och
landstingets vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN),
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden
(ÄLN), sjukhusstyrelsen (SHS) samt vårdstyrelsen (VS).
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§ 121
Ansökan om medel för sociala investeringar för projekt med stöd mot studier för personer
med psykisk funktionsnedsättning
Beslut
att godkänna ansökan om medel för sociala investeringar för projekt "Supported Education"
Sammanfattning
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-08-18 till beslut.
Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om totalt 4,31 mnkr för kostnader för ett projekt med stöd mot
studier för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt en metod, Supported Education.
Samverkanspart i projektet är arbetsmarknadsnämnden.
Projektet ska samordnas med IPS Arbetscoacher och beräknas omfatta 30 personer. Medlen söks inom
ramen för sociala investeringar. Stöd mot studier är en förebyggande insats för att förbättra
livsvillkoren för deltagarna på kort och lång sikt.
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§122
Remisskonferens om landsbygdsprogrammet
Beslut
att utse Åsa Puide (MP), Roine Thunberg (M) och Ludvig Arbin (L) att representera nämnden vid
konferensen om landsbygdsprogrammet den 3 oktober 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger inbjudan till remisskonferens om landsbygdsprogrammet.
Ett förslag till landsbygdsprogram har utarbetats och kommer att behandlas av kommunfullmäktige
under hösten. För att fånga nämndernas synpunkter inbjuds nämnden att utse tre representanter till
ett möte för att diskutera programmet.
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§ 123
Avtalsuppföljning på Malma Backe 3 C. Dnr OSN-2016-0100
Beslut
att med beaktande av resultatet godkänna avtalsuppföljning på Malma Backe 3 C.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-10 till beslut.
Efter genomförd avtalsuppföljning på gruppbostad Malma Backe 3C konstaterade
omsorgsförvaltningen att verksamheten på många sätt är väl fungerande. De brister som framkom
under uppföljningen var inom tre av sex fokusområden, avvikelsehantering, bemanning samt
ledningssystem.
En handlingsplan begärdes in för de avvikelser som framkommit vid avtalsuppföljningen. I
handlingsplanen beskrev verksamheten hur de skulle åtgärda sina brister samt delgav rutiner för de
områden som bristerna fanns inom.
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§ 124
Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar om Radio Fyris och Kulturparken
Vidare informerar förvaltningen om planerade informationsmöten för förvaltningen inför ny
organisation som träder i kraft 1 januari 2017.

§ 125
Rapporter från förtroendevalda
Beslut
att nämnden har ett extra möte den16 november 2016, kl 15.00, med anledning av ny organisation
som träder i kraft 1 januari 2017.
Ärendet
Ordföranden föreslår att nämnden den 16 november 2016, kl 15.00, har ett möte angående ny
organisation som träder i kraft 1 januari 2017.
Eva Christiernin (S) och Britt-Marie Löfgren (S) informerar om att de besökt Tallkrogen under
sommaren 2016.
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§ 126
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturförvaltningens aktiviteter hösten 2016
Mötesplatsen — medlemstidning 2/2016
Arvsfonden — beslut (för kännedom) om projektstöd till TRIS projekt "Gömd och Glömd"
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut särskild avgift, dnr 8.8.1-13218/2015
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut särskild avgift, dnr 8.8.1-12674/2015
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO), beslut överflyttning av ärenden, dnr 8.7.414907/2016-5
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO), beslut rapportering av ej verkställda beslut, dnr
8.5-29720/2015-8
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 620-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3449-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2368-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1836-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5953-15 E
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 676-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 254-16
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5988-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6710-15
Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 8088-15
Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 1228-16
Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 3284-16
Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 1794-16
Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 2247-16
Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 2248-16
Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 2236-16
Brukarassistans Sverige — Information om mottagen rapport enligt Lex Sarah angående
missförhållande
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§ 127
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande delegationslistor:

•

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) under juni månad 2016
Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) under juli månad 2016

§ 128
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från Handikapprådet 13 maj 2016
Protokoll från LSS-rådet 17 juni 2016
Protokoll från arbetsutskott 8 juni 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 22 juni 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 15 augusti 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 22 juni 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 23 augusti 2016
Protokoll från facklig samverkan 16 augusti 2016
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