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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

Närvarande 

Beslutande 

Loa Mothata (S), ordförande 
Mirjana Gavran (S) 
Börje Hallberg (S) 
Stig Råda hl (M) 
Evelina 50 Lem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Joakim Strandman (MP) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Josef Safady Åhslund (Fl) §4-19 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Lena Thalen, myndighetschef 
Karin Brolin, Liselotte Engqvist, Christina Gustafsson (ÄLF), Åsa Markström, 
Rasmus Sundström, Annika Vogel, avdelningschefer 
Rikard Sörell, controller 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg 
Åsa Holmstrand, HR-chef 

Deltar vid föredragning: 

Jessica Dahl, Anna-Terese Sporrong och Johan Lönnqvist, uppdragstrateger 
Oscar Chirico, ekonom 

Justerandes sign i-  

tbt ( 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 

att utse Evelina Solem (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 17 februari 2020 på Stationsgatan 12. 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Justerandes signatur 

(---- 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 4 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-02-12 

§3 

Informationsärenden 

Resultat av brukarrevisioner 

Föredragande: Liselotte Engqvist och Sandra Abdultha 

Justerandes signatur 

g ( 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§4 

Verksamhetsplan och budget 2019, årsbokslut 

OSN-2019-0017 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna verksamhetsplan helårsrapportering 2019, 

2. att godkänna ekonomiskt bokslut för året 2019 om -59,5 mnkr samt 

3. att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens resultat för 2019 blev -59,5 mnkr. 

Vid upprättande av budget 2019 landade bruttobudgeten efter hänsyn tagen till 
prisuppräkningar på lön och avtal samt helårseffekt på under 2018 års nystartade 
verksamheter och volymökningar på ca -52 mnkr, trots ökat kommunbidrag. Trots att 
nämnden lyckats med ett antal effektiviseringsåtgärder under året har andra 
nettokostnadsökningar motverkat deras effekt på resultatet. 

Under året har särskilt fokus riktats mot att få en rättssäker och effektiv 
myndighetsutövning genom att samla myndighetsutövning i en avdelning, verkställa 
beslut inom rimlig tid, planera och skapa hållbara lösningar för särskilda 
boendeformer, samutnyttja resurser och lokaler effektivt samt säkerställa 
ändamålsenlig kompetensförsörjning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 22 januari 2020 
• Bilaga 1:Årsbokslut Verksamhetsplan och budget 2019 
• Bilaga 2: Kvalitetsberättelse 
• Bilaga 3: Omsorgsnämndens sammanfattande analys av verksamhet och 

ekonomi 

Justerandes signa ur Utdragsbestyrkande 

----- 

tfitt 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§5 

Beslut om uppföljning per december 
Internkontrollplan 2019 

OSN-2019-0033 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019 per december enligt 
Avrapportering av intern kontrollplan för 2019. 

Särskilt yttrande 

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) anmäler ett särskilt 
yttrande enligt följande: 

Uppsalaalliansens synpunkter berör främst två frågeställningar i ovanstående 
ärende nämligen: 

- Kontroll av att återsökningsba ra statsbidrag sökts i rätt tid och beviljats 
- Kontroll av avtalstrohet 

Nämndens verksamhet är till 98% lagstyrd och detta innebär att det egna 
utrymmet är begränsat. Därav följer att nämndens ledning måste se över varje 
möjlighet till att nå en budget i balans. Därför är det synnerligen olyckligt att det 
missats att i tid återsöka statsbidrag för flyktingmottagande, vilket självfallet 
påverkat det ekonomiska resultatet negativt. 

Vad gäller avtalen måste upphandlingarna vara så tydligt gjorda att det är möjligt 
att följa upp dem i tid och på rätt sätt. Det gäller då att detta handhas korrekt, så 
att vi framgent inte riskerar att behöva häva avtal, vilket är mycket besvärande för 
många parter och medför även ökade kostnader för nämnden. Det är nämnden 
som till syvende och sist bär ansvaret för verksamheten, varför en bristande 
upphandling och uppföljning förutom nämnda kostnadsökningar även riskerar 
att äventyra förtroendet gentemot privata utföra re, vilket är högst olyckligt. 

Justerand . , signatur , Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-02-12 

§ 5, forts. 

Sammanfattning 

Granskningen per december bedöms enligt nedanstående: 

Granskningen är genomförd med anmärkning avseende: 

• Kontroll av att återsökningsbara statsbidrag sökts i rätt tid och beviljats 
• Kontroll av avtalstrohet 

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende: 

• Kontroll av att utbetalad ersättning till assistansbotag använts på rätt sätt. 

Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende: 

• Uppföljning av upplevd och reell delaktighet 
• Kontroll av att utbetalningar av bidrag till organisationer (t.ex. föreningar) går 

rätt till 
• Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att 

beslut fattas av rätt delegat. 2. Att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom 
skälig tid. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 22 januari 2020 
• Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan för 2019 

Justerandes signatur 

c 
Uiti 1, 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§6 

Redovisning 2019 för verksamhet med 
personliga ombud 

OSN-2019-0625 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anmäla redovisning av verksamhet för personliga ombud för 2019. 

Sammanfattning 

Personliga ombud redovisar varje år sin verksamhet till Länsstyrelsen, vilket är ett krav 
för att kommunen ska få statsbidrag. Årsrapporten skickas för kännedom till samtliga 
berörda myndigheter som Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 1 Uppsala kommun skickas den till samtliga berörda förvaltningar 
och nämnder dvs till omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den24 januari 2020 
• Bilaga 1: verksamhetsrapport 2019 för personliga ombud 
• Bilaga 2: Redovisning för personliga ombud 2019 Uppsala kommun 

Justera signatur 
, 

Utdragsbestyrkande 

tk 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§7 

Rapport av nämndens avvikelser enligt 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
1 september-31 december 2019 

OSN-2020-00036 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna denna rapport om nämndens avvikelser, lex Sarah och lex Maria 
enligt SoL, LSS och HSL som rapporterats mellan den 1 september och den 31 
december 2019. 

Rapporten har tagits fram för att följa verksamhetens rapporteringsskyldighet till 
nämnd enligt 14 kap. 3 §§ SoL, 24 b § LSS och riktlinje för hälso- och sjukvård i 
Uppsala kommun (OSN-2018-0418). 

Sammanfattning 

Nämnden ansvarar för verksamhet som bedrivs i egen regi och i extern regi samt för 
myndighetsutövning i förvaltningen. Den verksamhet som nämnden ansvarar för är 
enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b § LSS skyldig att till omsorgsnämnden rapportera om den 
i sin verksamhet uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma ifråga för, 
insatser inom verksamheten. 

Awikelser är negativa händelser som inträffar eller riskerar att inträffa, som medfört 
eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för förvaltningens målgrupp. 

Under tiden 1 september till och med 31 december 2019 rapporterade nämndens 
verksamheter 31 lex Sarah och 2 lex Maria. Egen regi rapporterade sammantaget 749 
awikelser (enligt SoL/LSS, lex Sarah och HSL). Egen regi rapporterade 31 lex Sarah och 
2 lex Maria. Myndighet 1 lex Sarah. 

Extern regi redogör till nämnd endast lex Sarah rapporter som an mä lts till IVO. Extern 
regi har inte anmält avvikelser till nämnd under 1 september till 31 december 2019. 

Justerandes signatur 

L.  - 
Utdragsbestyrkande 

i - 



Justerandes signatur 

Uppsala 
kommun 

Sida 10 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 7, forts. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§8 

Yttrande gällande kommunrevisionens 
granskning av kultur- och fritidsverksamhet 
för personer med funktionsnedsättning 

OSN-2019-00830 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna föreliggande yttrande gällande revisionsrapport avseende granskning 
av kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och 
överlämna yttrandet till kommunrevisionen, 

2. att Birgitta Aners, Autism och aspergerföreningen, och Pia Eks, FUB, skrivelse med 
synpunkter på kom mun revisionens granskning av kultur- och fritidsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning (OSN-2020-00092), som inkommit till nämnden 
i dag, ska bifogas yttrandet till kom munrevisionen, samt 

3. att nämndens svar ska delges kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns revision begär yttrande från omsorgsnämnden över revisionens 
iakttagelser gällande granskning av kultur- och fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning som gjorts under december 2019. Det samlade intrycket som 
framkommer i KPMG:s rapport är att det pågår en hel del aktivitet vid granskade 
nämnder när det gäller funktionsnedsattas kultur- och fritidsaktiviteter. 

lyttrandet ger nämnden svar på revisionens frågeställningar om uppföljning av målen 
avseende kultur- och fritidsaktiviteter i program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättningar, om former för dokumentation, samordning och 
föreningsdia log avseende nämndernas arbete med kultur- och fritidsaktiviteter samt 
avseende kartläggning av behov av information. 

Justerandes si:natur 

gr 
h 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 8, forts. 

Nämnden svarar att arbetet med uppföljning av målen i programmet för full 
delaktighet fortsätter i samarbete med kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Nämnden svarar att arbeta mer strukturerat och systematiskt regleras inom ramen för 
den överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap som omsorgsnämnden, 
kulturnämnden och idrott- och fritidsnämnden i december år 2019 fattat beslut om. 
Syftet med partnerskapet är att öka tillgången och tillgängligheten till kultur-, idrotts-
och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun. 

Nämnden kommer under år 2020 inom ramen för partnerskapet med Fyrisgården 
arbeta med främjande insatser för personer med funktionsnedsättning och kommer 
att beakta rekommendationerna från revisorernas uppföljning i det arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 januari 2020 
• Bilaga 1: Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av kultur- och 

fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
• Bilaga 2: Granskning av kultur- och fritidsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning 

Justerandes signatur 
, 

Utdragsbestyrkande 

pkiL 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§9 

Beslut om yttrande till kommunrevisionen 
gällande granskning av delaktighet inom LSS-
verksamheten 

OSN-2019-00831 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna föreliggande yttrande gällande revisionsrapport avseende granskning 
av delaktighet inom LSS-verksamheten och överlämna yttrandet till 
kommunrevisionen, 

2. att Birgitta Aners, Autism och aspergerföreningen, och Pia Eks, FUB, skrivelser med 
synpunkter på kommunrevisionens granskning av delaktighet inom LSS-
verksamheten (OSN-2020-00091), som inkommit till nämnden i dag, ska bifogas 
yttrandet till kommunrevisionen, samt 

3. att nämndens svar ska delges kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

KPMG fick hösten 2019 i uppdrag att granska inflytande och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning som har beviljats LSS insatser. Granskningen visade att det 
bedrivs ett strukturerat och systematiskt arbete i Uppsala kommun för att säkerställa 
delaktighet, självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning. 

Därutöver konstaterade revisionen att det finns forum för dialog som syftar till att ta 
tillvara brukare och brukarorganisationers kompetenser och kunskaper. Revisionen 
bedömde att de metoder och arbetssätt som tillämpas inom omsorgsnämnden är 
relevanta, vederhäftiga och ändamålsenliga för att stärka brukarens möjlighet till 
inflytande, medbestämmande över de insatser som ges. 

Det område som revisionen rekommenderade omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsen att stärka och utveckla var arbetet med uppföljning och 
implementering av programmet för full delaktighet. 

Justerandes si natu — 
Utdragsbestyrkande 

(AL/ 



Uppsala 
kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 9, forts. 

Utifrån KPMG:s revison begär nu Uppsala kommuns revision yttrande från 
omsorgsnämnden över revisionens iakttagelser gällande den granskning som 
genomfördes hösten 2019. 

lyttrandet ger nämnden svar på revisionens frågeställningar om hur förutsättningar för 
programuppföljning ur ett helhetsperspektiv kan stärkas och utvecklas samt hur 
ansvar för samordning, implementering och uppföljning för program för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning bör utformas för att säkerställa 
planering och genomförande ur ett helhetsperspektiv. 

Nämnden svarar att nämnden har i uppdrag att följa upp kommunens 
funktionshinderpolitiska program. Uppföljningen genomförs enligt kommunstyrelsen 
uppföljningsprocess. Vidare svarar nämnden att den delar revisionens bedömning att 
arbetet med programmet för full delaktighet kan stärkas och utvecklas. För att 
utveckla former för fortsatt implementering av programmet för full delaktighet har ett 
gemensamt arbete mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden har påbörjats. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 22 januari 2020 
• Bilaga 1: Yttrande till kommunrevisionen gällande granskning av delaktighet 

inom LSS-verksamheten 
• Bilaga 2: Granskning av delaktighet inom LSS verksamheten (revisionsrapport 

från KPMG) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§10 

Beslut om yttrande om kommunrevisionens 
granskning av kommunens 
rutiner/processer/uppföljning av nämndernas 
nettokostnader 

OSN-2019-0775 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge kommunrevisionen föreliggande yttrande gällande revisionsrapport 
avseende granskning av kommunens rutiner/processer/uppföljning av nämndernas 
nettokostnader, samt 

2. att överlåta till kommunstyrelsen att besvara de enskilda rekommendationer som 
kommunrevisionen gett i granskningen då kommunstyrelsen är huvudansvarig. 

Sammanfattning 

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
utbildningsnämndens, äldrenämndens, omsorgsnämndens, 
arbetsmarknadsnämndens, socialnämndens samt gatu- och samhällsmiljönämndens 
rutiner och processer för att följa upp och hantera nettokostnader. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

Omsorgsnämnden svarar kommunrevisionen att nämnden noterar att 
kommunrevisionen finner att saker är bra och instämmer i vikten av bra processer 
samt överlåter till kommunstyrelsen att besvara de enskilda rekommendationer som 
kommunrevisionen gett i granskningen då kommunstyrelsen är huvudansvarig. 

Justerandes)Ig5atur Utdragsbestyrkande 

,- 
3 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 10, forts. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 januari 2020 
• Bilaga 1: Beslut om yttrande om kommunrevisionens granskning av 

kommunens rutiner/processer/uppföljning av nämndernas nettokostnader 
• Bilaga 2: Granskning av kommunens rutiner/processer/uppföljning av 

nämndernas nettokostnader 

JusterasigLw-  Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§11 

Svar på motion av Carolina Bringborn och 
Roine Thunberg (båda M) om center för 
personer med funktionsnedsättning 

OSN-2019-00824 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Josef Safady Åhslund (Fl) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) yrkar att nämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta enligt motionens två att-satser. 

Beslutsgång 

Ordförande Loa Mothata (S) finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets 
förslag att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med föredragningen i 
ärendet, dels Stig Rådahls (M) m.fl. yrkande att föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt motionens två att-satser. 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar 
ja och de som röstar enligt Stig Rådahls (M) m.fl. yrkande röstar nej. Resultatet blir fem 
röster på ja, och fyra röster på nej. 

Loa Mothata (S), Mirjana Gavran (S), Börje Hallberg (S), Lars Håkan Andersson (V) och 
Joakim Strandman (MP) röstar ja. 

Justerandes signpr 

ti,l' L 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 11, forts. 

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD), Inger Liljeberg Kjelsson (M) och 
Josef Safady Ahslund (Fl) röstar nej. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019 
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för 
personer med funktionsnedsättning och att en samverkan mellan Uppsala kommun, 
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett 
förslag till detta resurscenter. 

Föredragning 

Att förbättra och utveckla tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning är en högst prioriterad fråga för omsorgsnämnden och Uppsala 
kommun. Uppsala kommuns ambitionsnivå för att undanröja hinder och säkerställa 
att kommunen är tillgänglig för dem som bor och vistas här återspeglas i det 
funktionshinderpolitiska programmet. 

I motionen framkommer även att det kan vara svårt för personer med 
funktionsnedsättning att navigera rätt för den som har behov av insatser. I mål och 
budget 2020 finns uppdraget Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till 
sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. Omsorgsnämnden kommer 
därför att fortsätta utvecklingen av mottagningsenheten, i samverkan med 
socialnämnden och äldrenämnden. 

I mål och budget 2020 finns även uppdrag att Pröva möjligheten till samordning för 
hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Detta uppdrag är riktat till 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och plan- och 
byggnadsnämnden och innebär att olika myndighetsutövare inom kommunen ska 
kommunicera med varandra och samarbeta tydligare kring en individ. Detta arbete 
kommer att utvecklas under år 2020. 

Vidare deltar omsorgsnämnden och äldrenämnden i satsningen på utvecklingen av 
Uppsala kommuns kontaktcentrum kontaktcenter, som syftar till att ge en samlad 
ingång till kommunens verksamhet för att kunna få svar på frågor om Uppsala och 
kommunens tjänster och därmed öka sin service och tillgänglighet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
,-..---- 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 11, forts. 

Vad gäller samverkan med Region Uppsala för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning medverkar Uppsala kommun i det pågående projektet Effektiv 
och nära vård 2030. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala 
läns alla kommuner, och är en del av ett större nationellt omställningsarbete av hälso-
och sjukvården, God och nära vård (SOU 2019:29). 

Effektiv och nära vård 2030 syftar till att vården bättre ska stämma överens med både 
det övergripande samhällets, och individens, behov av hälso- och sjukvård. 
Målbilden är en hälso- och sjukvård som finns nära invånarna, utgår från behovet hos 
dem och har en hög grad av delaktighet. Särskilt gäller detta målgrupper som har 
funktionsnedsättningar, personer som är multisjuka och har komplexa behov, både 
utifrån ett hälso- och sjukvårds- och omsorgsperspektiv. 

Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan mellan 
Region Uppsala och länets kommuner samt andra aktörer. 

Effektiv och nära vård innebär stora förändringar i vårdstrukturen. Delar som kräver 
specifik kompetens föreslås centraliseras och koncentreras till specifika geografiska 
platser, exempelvis i någon form av center med specifika uppdrag för att samla 
kompetens. Där kommer medarbetare från olika huvudmän och organisationer 
samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa, och där gemensamma resurser 
nyttjas effektivt så att en god vård och omsorg kan erbjudas invånaren. 

Läs mer i rapporten Effektiv och nära vård 2030 - Målbild och strategi (2018). 

Det är därför i nuläget att föredra att invänta dessa arbeten innan en specifik, och 
parallell, utredning påbörjas för att undersöka möjligheterna för att samla resurser i ett 
center för personer med funktionsnedsättning. 

Då en utredning angående resurscenter för personer med funktionsnedsättning i 
nuläget inte bedöms vara aktuell kommer således ingen samverkan mellan berörda 
parter initieras för just denna fråga. Det är dock centralt att involvera och inkludera 
funktionshinderföreningar om det i framtiden skulle bli aktuellt med ovanstående 
förslag. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 20 januari 2020 
• Bilaga: Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center för 

personer med funktionsnedsättning 

Justerandes si natu / Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (29) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§12  

Beslut om förfrågningsunderlag daglig 
verksamhet 1 mars 2020 

OSN-2019-00809 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna förvaltningens förslag på förfrågningsunderlag inom daglig 

verksamhet enligt lag om valfri hetssystem (LOV), 

2. att förfrågningsunderlag för daglig verksamhet ska gälla från 1 mars 2020, 

samt 

3. att ge förvaltningen i uppdrag att skriftligen snarast informera alla 

godkända utförare om ovanstående förändringar. 

Sammanfattning 

Nivåersättningen för godkända utförare inom daglig verksamhet ska varje år fastställas 
av nämnden. Behovet av stöd från personal i daglig verksamhet är indelat i sju olika 
nivåer. Utföraren får ersättning utifrån dessa nivåer. Genomlysning har genomförts av 
förvaltningen gällande ersättning för daglig verksamhet för kommuner som ingår i R9. 
Nämndens kostnader för daglig verksamhet förefaller vara högre än jämförda 
kommuner och med hänsyn till kostnadsläget har åtgärder vidtagits i förslag till 
förfrågningsunderlag för 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 23 januari 2020 
• Bilaga 1: Uppsala kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för 

daglig verksamhet 9 § 10 LSS inklusive ersättningsbilagan. 
• Bilaga 2: Särskilda arbetsrättsliga villkor 
• Bilaga 3: LOV - Daglig verksamhet- Förslag på nytt förfrågningsunderlag / 

Förutsättningar DNR OSN-2019-00809 

Justerandes si natur. 

i 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§13 

Upphandling av särskilt boende 
"Dalbyhemmet"" 

OSN-2020-00033 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge äldrenämnden fullmakt att upphandla 21 platser särskilt boende för äldre 
med inriktning socialpsykiatri med undantag av fastställande av dygnsersättning, 

2. att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med äldreförvaltningen 
genomföra upphandlingen, samt 

3. att ge upphandlingsutskottet i uppdrag att fastställa dygnsersättningarna för 
upphandlingen av 21 platser på Dalbyhemmet med inriktning socialpsykiatri. 

Deltar ej i beslutet 

Lars-Håkan Andersson (V) deltar ej i beslutet. 

Särskilt yttrande 

Lars-Håkan Andersson (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet deltar ej i beslut om upphandling av särskilt boende, inriktning 

socialpsykiatri, på Dalbyhemmet, eftersom vi reserverat oss i Äldrenämnden mot 

att upphandla verksamheten på Dalbyhemmet i sin helhet. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden beslutade 2019-11-28 § 155 att upphandla driften för Dalbyhemmet i 
samverkan med omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden föreslås ge äldrenämnden 
fullmakt att genomföra upphandlingen i samverkan med omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 22 januari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§14 

Bevilja att presidiet genomför utbildning i 
krishantering 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja att presidiet genomför SKR:s utbildning i krishantering. 

Justerandes si tuy,.. Utd ragsbestyrka nd e 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§15 

Information från förvaltningen 
1. Christina Gustafsson från äldreförvaltningen informerar om avdelningen för kvalitet 

och utveckling som nu samordnas mellan omsorgsförvaltningen och 
äldreförvaltningen. 

2. Åsa Markström från förvaltningen informerar om bemanning på avdelning 
systemledning. 

3. Åsa Markström från förvaltningen redovisar resultatet av Uppföljningsrapport2019. 

4. Rikard Sörell, controller informerar nämnden om nämndens ekonomiska 
förutsättningar under 2020. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§16 

Rapporter från förtroendevalda 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) och Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar om dagens 
dialogforum på Fyrisgården, där även Stig Rådahl (M) deltog. 

Sammanträdets ordförande Loa Mothata påminner nämnden om nämndens 
planerade studiebesök på Fyrisgården den 3 mars 2020 klockan 16.00. 

Justerandes signatur 
.------ 

Utdragsbestyrkande 

A; /i 4- 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§17  

Delegationsbeslut för perioden 
17 december 2019 till 4 februari 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 17 december 2019 till 
4 februari 2020 och lägga den till protokollet. 

Ärendet 

Till nämnden anmäls följande: 

Delegationsbeslut i individärenden under december 2019 enligt lista 

Beslut vid brådska i individärende 2019-12-19 

Beslut vid brådska i individärende 2019-12-20 

Delegationsbeslut i individärenden under januari 2020 enligt lista 

Justerandes si natur_ , 
Utdragsbestyrkande 

_ • ______As,  
, U/4 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-02-12 

§18  

Anmälningsärenden för perioden 17 december 
2019 till 4 februari 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 17 december 2019 till 
4 februari 2020 till protokollet. 

Ärendet 

Till nämnden anmäls följande: 

Inbjudningar 

Dialogforum Fyrisgården vårterminen 2020 

Teater Blanca: En midsommarnattsdröm 

Idrotts- och fritidsnämnden: Inbjudan till remisskonferens om program för elitidrott i 
Uppsala kommun 2020-02-05 

Uppsala kvinnojour: Digital kvinnofrid - Inbjudan till releasefrukost 2020-03-31 

Inbjudan till beredningskonferens om program för elitidrott 2020-03-10 

Rapporter, skrivelser m.m. 

Kommunrevisionens rapport Granskning av budgetprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 397 - Konkurensutsättning av personlig 
assistans 

Folke Mobergs skrivelse angående gruppbostaden på Ärentunavägen 7 i Storvreta 

Två upphävanden av detaljplaner har vunnit laga kraft - Information från plan och bygg 

Erfarenhetsrapport 2019- Personligt ombud, Uppsala (Bräcke diakoni) 

Justerandes signatur 
- L___.a, L..-- 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 18, forts. 

Domar och beslut etc. 

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål 344-20,2020-01-28 

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål 345-20, 2020-01-28 

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål 346-20, 2020-01-28 

Kammarrätten i Stockholm, protokoll, mål 9139-19, 2020-01-21 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i  

mål nr 46-20, 2020-01-31 

mål nr 353-20, 2020-01-28 

mål nr 1910-18, 2020-01-27 

mål nr 3085-19, 2019-12-11 

mål nr 3095-19, 2019-12-16 

mål nr 3511-19, 2019-12-17 

mål nr 4179-19, 2020-01-14 

mål nr 4307-19, 2020-01-16 

mål nr 4513-18, 2019-12-17 

mål nr 4739-18, 2019-12-20 

mål nr 4909-19, 2020-01-17 

mål nr 4910-19, 2020-01-17 

mål nr 5217-19, 2020-01-17 

mål nr 5945-19, 2020-01-17 

mål nr 6760-18, 2020-01-17 

mål nr 8061-19, 2019-12-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, slutligt beslut i mål nr 4513-18, 2020-01-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse i mål nr 7147-19, 2020-01-28 

Yttrande Fjällström 2020-01-08 

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål 343-20, 2020-01-28 

Kammarrätten i Stockholm, beslut i mål nr 7818-19, 2020-01-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§ 18, forts. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4466-19, 2020-01-27 

IVO Meddelande 2020-01-09 

IVO Beslut 2020-01-24 8.8.1-14742 - 2017-9 

IVO Beslut 2020-01-24 3.1.2-45651 - 2019-5 

IVO Beslut 2020-01-24 3.1.1-43383 - 2019-3 

IVO Beslut 2020-01-17 8.8.1-36599 - 2017-10 

IVO Beslut 2020-01-09 8.8.1-3260 - 2019-4 

IVO Beslut 2020-01-07 3.1.2-43730 - 2019-3 

Protokoll 

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet, 2019-11-29 

Sammanträdesprotokoll LSS-rådet, 2019-12-04 

Sammanträdesprotokoll omsorgsnämnden, 2019-12-18 

Sammanträdesprotokoll omsorgsnämndens arbetsutskott, 2020-02-03 

Sammanträdesprotokoll omsorgsnämndens individutskott, 2020-01-15 

Protokoll från facklig samverkan, 2020-02-04 

Justerands_gälgatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§19 

Frågor från nämndens ledamöter 
Nämndens ledamöter anmäler inga frågor. 

Justerandes si natur Utd ragsbestyrka nd e 
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