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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

Övriga 
deltagare: 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.45 

Eva Christiernin (S), Ordförande 
Åsa Strahlemo (M:P), 1:e vice ordförande 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice 
ordförande 
Jonny Husen (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Therese Rhann (V) 
Joakim Strandman (MP) 
Anton Berg (S) 
Stefan Hamnstedt (C) 
Evelina Solem (KD), §§ 58-64 
Rebecca Larson (C) 

tjänstgör för Solem (KD), §§ 65-69 

Plats och 
tid: 

Beslutande: Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Annica Nordin (S) 
Björn Lind (V) 
Ludvig Arbin (L) 
Rebecca Larson (C), §§ 58-64 

Tomas Nordin, förvaltningsdirektör; Åsa Markström, avdelningschef; Karin Brolin, 
avdelningschef; Magnus Johannesson, avdelningschef; Lena Thalen, avdelningschef; 
Annika Vogel, avdelningschef; Susanna Hjorth, ekonomichef; 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Omsorgsnämnden 
Datum: 2018-05-23 
Anslag sätts upp: 2018-05-25 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
Peter Jemb rrg, s  

Sista dag att överklaga: 2018-05-23 
Anslaget tas ner: 2018-06-15 

eterare 

www.uppsala.se  o msorgsförvaltningen, Stationsgatan 12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 58 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Stig Rådahl (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 25 april 2018 på Stationsgatan 12. 

§ 59 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 60 

Information om arbetsprocess kring revidering av LÖK (Lokal 
överenskommelse med civilsamhället) 

Daniel Nilsson, Kommunledningskontoret, föredrar den lokala överenskommelsen mellan 
Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun. 

Det är en överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma 
samhällsutveckling och syftet är att främja god samverkan. Överenskommelsen 
innehåller fem principer: dialog, samhällsutveckling, självständighet, kvalitet, mångfald och 
integration. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§61 

Brukarombudet Kristina Bromark presenterar sig 

Kristina Bromark, brukarombud, presenterar sig och sitt uppdrag för omsorgsnämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 62 

Föreningsdialog OCD-förbundet Uppsala 

Lena Nilsson från OCD-förbundet i Uppsala berättar om föreningens verksamhet och 
sjukdomen OCD. 

OCD står för Obsessive Compulsive Disorder (tvångssyndrom) och är en av de minst kända 
psykiatriska diagnoserna. 

Ungefär 2 % av befolkningen i Sverige har sjukdomen, som ofta förekommer tillsammans 
med andra diagnoser. Den har lika fördelning mellan män och kvinnor. Debuten sker i 
13-18 års ålder och oftare tidigare för pojkar än för flickor. 

Sjukdomen behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT) men även genom medicinering. 

Föreningen arbetar för att öka kunskap om sjukdomen. Det gör man genom föreläsningar och 
andra informationsinsatser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Upliffilue OMSORGSNÄMNDEN 

6(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 63 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020, delårsuppföljning april 
OSN-2018-0288 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2018 och verksamhetsuppföljning per april 
2018 enligt föreliggande förslag, 

att godkänna delårsuppföljning av internkontrollplan 2018, samt 

att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2018-2020 och visar hur nämndens politik bidrar 
till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. 
Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den 
tilldelats. 

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och 
riktade satsningar per april 2018 samt ekonomisk uppföljning per mars 2018. Uppföljningen 
är gjord utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från 
de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. 

Internkontrollplanen ger en samlad bild av nämndens arbete med intern kontroll. I 
rapporteringen av planen framgår vad som har kontrollerats, hur kontrollen har genomförts, 
resultat av kontrollen samt åtgärder med anledning av kontrollresultatet. 

Åsa Markström från förvaltningen redogör för delårsuppföljningen av omsorgsnämndens 
internkontrollplan på sammanträdet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 64 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 mars 2018 
OSN-2018-0299 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 31 mars 2018 
inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet pågått i mer än tre 
månader. Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, 

att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden är enligt lag skyldig att kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 
SoL eller LSS som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varit 
mer än tre månader, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå vilka typer av bistånd som besluten gäller 
och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. 

Under det första kvartalet 2018 var det totalt 122 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes 
inom tre månader. Av besluten gällde 57 kvinnor och 75 män. Det är en minskning med 
totalt sju beslut jämfört med tidigare rapportering. Fördelningen inom respektive lagrum är 
21 SoL-beslut och 101 LSS-beslut. Det är främst insatserna bostad med särskild service, 
kontaktperson och avlösarservice som inte har verkställts inom tre månader. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 65 

FUB-gården: Partnerskap om fritid och rekreation för människor med 
funktionsnedsättning i Uppsala kommun 
OSN-2015-0351 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna reviderad överenskommelse om idamret offentligt partnerskap med FUB-
gården Tallkrogen enligt upprättat förslag, 

att överenskommelsen avser gälla från och med 1 juni 2018 till och med 31 december 
2020, 

att omsorgsnämnden bidrar med en ersättning på 1 583 440 kronor för år 2018, 

att föreningen enligt nuvarande överenskommelse är beviljade ett bidrag omfattande 507 
256 kronor för år 2019, och ersätts utöver detta med ytterligare 1 090 000 kronor som 
räknas upp enligt OPI för detta år, 

att bidraget för år 2020 baseras på det totala bidraget för år 2019 och räknas upp enligt 
2020 års OPI. 

Sammanfattning 

Den 22 november 2016 beslutade omsorgsnämnden att teckna ett idéuret offentligt 
partnerskap (I0P) med föreningen FUB-gården Tallkrogen avseende verksamhet för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med överenskommelse var att främja hälsa och 
bidra till ökade sociala aktiviteter för målgruppen. 

I dialogen mellan förvaltningen och föreningen har det framkommit att det finns ett behov att 
utöka målgruppen för partnerskapet och att utvidga samarbetet. Målgruppen för överens-
kommelsen utvidgas och avser vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autism-
liknande tillstånd och personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en 
hjärnskada i vuxen ålder. 

Den reviderade överenskommelsen förtydligar också att FUB-gården Tallkrogen 
tillhandahåller personal så att den enskilde kan vara aktiv under sin vistelse på gården. Den 
reviderade överenskommelsen tydliggör även organisation och samverkan utifrån förslag att 
tillsätta en samverkansgrupp där kontaktpolitiker som nämnden utser ska ingå. 

Förslaget till den reviderade överenskommelsen är framtaget i gemensam beredning och 
baseras på en ramfinansiering av alla insatser. Det utgår från av kommunstyrelsen fastställda 
riktlinjer för partnerskap KSN-2016-1422, 2016-09-14 och från Överenskommelsen mellan 
Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK, KSN-2013-0274 om samverkan mellan 
Uppsala kommun och organisationer inom civila samhället. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 66 

Utse dataskyddsombud 
OSN-2018-0298 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till 
dataskyddsombud, och 

att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna 
avtal med efter avslutad upphandling. 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection 
Regulation), ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då 
gälla direkt utan någon övergångsperiod. 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya 
lagen, utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig 
för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. 
Bestämmelsen omfattar även gemensamma nämnder. 

Justerandes sign 

5 
Utdragsbestyrkande 
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uniMellue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 67 

Information från förvaltningen 

1. Annika Vogel från förvaltningen informerar om nytt korttids- och barnboende. 

2. Förvaltningsdirektör Tomas Odin berättar om förändringar i förvaltningens organisation 
i och med att han själv kommer att lämna sitt uppdrag. Rekryteringen av en ny 
förvaltningsdirektör är påbörjad och planen är att en ny direktör ska finnas på plats 
i januari—februari 2019. 

Magnus Johannesson blir tillförordnad förvaltningsdirektör från 6 augusti 2018 till 
31 mars 2019 och lämnar sin tjänst som avdelningschef. 

Rekryteringen av en ny avdelningschef för Arbete och Bostad är påbörjad. 
Anna Ahlstrand går in som tillförordnad avdelningschef tills tillsättningen är klar. 

3. Björn Lind (V) ställer en fråga till förvaltningen om rätten att välja boende geografiskt. 
Ordföranden och förvaltningen svarar att möjligheten att välja var man vill bo finns. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 68 

Rapporter från förtroendevalda 

1. De ledamöter som gjorde studiebesök hos Tinget innan sammanträdet informerar 
nämnden om besöket. 

2. De ledamöter som deltog på Arena för samråd för biståndsbedömningar innan 
sammanträdet informerar nämnden om mötet. 

3. Ordföranden rapportera om att hon tillsammans med brukarombudet Kristina Bromark 
och Anders Stjernlöf deltagit på en konferens i Haag, Nederländerna, och där berättat 
om Uppsalas arbete med delaktighet. 

4. Ordföranden berättar att handikapprådet har sammanträde den 25 maj 2018 och att hon 
och Stig Rådahl (M) från nämnden kommer att delta. 

5. Ordföranden rapporterar att juryn har utsett en vinnare av Omsorgspriset. Vinnaren får 
besked under kommande vecka och priset delas sedan ut på fullmäktigesammanträdet 
11 juni 2018. 

6. Ordföranden rapporterar att Uppsala kommun är nominerad till bästa LSS-kommun när 
det gäller dagliga verksamheter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 69 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga anmälda skrivelser, domar, underrättelser och 
förelägganden från förvaltningsrätten, delegationsbeslut och protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls nedanstående handlingar. 

Skrivelser 

Skrivelse från medborgare och omsorgsnämndens ordförandens svar 

Skrivelse från Mun & Halscancerföreningen i Uppland till Förvaltningsrätten i Uppsala 

Domar 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4444-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6242-17 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 167-18 

Underrättelser och förelägganden 

Förvaltningsrätten i Uppsala, underrättelse mål nr 1167-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 2327-18 

Förvaltningsrätten i Uppsala, föreläggande mål nr 3032-18 

Delegationsbeslut 

Överklagan av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 590-18 

Delegationsbeslut i individärenden under april 2018 

Beslut vid brådska i individärende 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 25 april 2018 

Protokoll från arbetsutskott 14 maj 2018 

Protokoll från facklig samverkan 15 maj 2018 

Protokoll från individutskott 23 maj 2018 

Minnesanteckningar från Arena för samråd kring biståndsbedömningar 21 mars 2018 
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