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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-30

§ 30
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
1 april 2016.

§ 31
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§ 32
Föreningsinformation — Club Lindormen
Club Lindormen informerar om sin verksamhet och aktiviteter.

Justerandes sign
>

Utdragsbestyrkande

3(18)

Uppsala,

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-30

§ 33
Val till arbetsutskott, förstärkt arbetsutskott, utskott för socialpsykiatri och utskott för stöd,
service och omsorg. Dnr OSN-2016-0090
Beslut
att utse Kerstin Andersson (MP) som ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott och förstärkt
arbetsutskott,
att utse Linda Eskilsson (MP) som ersättare i omsorgsnämndens utskott för socialpsykiatri,
att utse Kerstin Andersson (MP) som ledamot tillika vice ordförande i utskottet för stöd, service
och omsorg, samt
att enlediga Björn Lind (V) som vice ordförande i utskottet för stöd, service och omsorg.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-14 till beslut.
Omsorgsnämnden har på grund av avsägningar vakanser inom arbetsutskott, förstärkt arbetsutskott,
utskott för socialpsykiatri och utskott för stöd, service och omsorg. Björn Lind (V) har varit vice
ordförande i utskottet för stöd, service och omsorg i avvaktan på tillsättning. Björn Lind (V)
fortsätter sitt uppdrag som ordinarie i utskottet för stöd, service och omsorg.
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Sammanträdesdatum:

2016-03 -30

§ 34
Beslutsordning i individärenden vid brådska. Dnr OSN-2016-0036
Beslut
att delegera beslut enligt följande ordning i individärenden som är så brådskande att
omsorgsnämndens utskott för stöd, service och omsorgs avgörande inte kan avvaktas:
Utskottet för stöd, service och omsorg
Jonny Husén (S), ordförande
Kerstin Andersson (MP), vice ordförande
Björn Lind (V)
Stig Rådahl (M)
Eric Lennerth (M)
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-14 till beslut.
Nämnden fattade beslut den 17 februari 2016, § 19, om beslutsordning i individärenden för
utskottet för stöd, service och omsorg. Utskottet hade då vakans, som nu är tillsatt och därmed
föreslås beslutsordningen revideras.
I kommunallagen anges i 6 kap 36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot
som nämnden har att utsett att beslut på nämndens vägnar i ärenden som är brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. Beslut bör fattas fram till dess utskottet kan pröva ärendet.
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§35
Ekonomiskt bokslut per februari 2016. Dnr OSN 2016-0108
Beslut
att godkänna ekonomiskt bokslut per februari 2016 om 7 353 tkr.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-22 till beslut.
Nämnden redovisar ett februaribokslut på 7 353 tkr, vilket är 2,9 procent lägre än budget.
Det positiva resultatet är missvisande då fakturering av kostnader för lokaler, 3 000 tkr samt
brukare på omvårdnad och demensboenden, 1 700 tkr saknas i redovisningen. Budgeten är även
lagd för att möta kostnader under året vilket gör att det i början av året ger ett positivt resultat.
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-30

§36
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). OSN-2016-0015
Beslut
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § SoL och 9 § LSS som 31 december 2015 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS,
att

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige, samt

att

uppdra till förvaltningen att till nämnden den 27 april 2016 redovisa ej verkställda beslut.

Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-16 till beslut.
Omsorgsnämnden har jämlikt 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 ej verkställts inom tre
månader från dagen för beslut. 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 59 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre månader,
18 kvinnor och 41 män. Fördelningen icke verkställda beslut inom respektive lagrum uppgår till 20
SoL-beslut respektive 39 LSS-beslut. Inom SoL är det företrädesvis kontaktperson som ej
verkställts och inom LSS, bostad med särskild service.
Föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden i april 2016 redovisa ej verkställda beslut.

Justerandes sign
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§ 37
Genomgång av myndighetsärenden mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.
Dnr OSN-2016-0097
Beslut
att godkänna förvaltningens slutrapport, samt
att uppdra till förvaltningen att fortsätta dialogen med socialförvaltningen avseende eventuella
överflyttningar av ärenden samt formerna för överflyttningarna.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-22 till beslut.
Under december 2015 genomförde omsorgsförvaltningen en genomgång av myndighetsärenden utifrån
att brukens behov, helt eller delvis, tangerar omsorgsnämndens (OSN) och socialnämndens (SCN)
ansvarsområden. En liknande genomgång har genomförts av socialförvaltningen.
Ärendegenomgången skedde utifrån tre perspektiv:
- Kompetens för att handlägga ärendet på ett kvalitativt lämpligt sätt
- Ansvar för ärendet med utgångspunkt från reglementet, samt SoL och LSS
- Kostnadsperspektivet utifrån ett Uppsala kommun

Justerandes sign
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§38
Svar på remiss av Program mot våld i nära relationer. Dnr OSN-2016-0066
Beslut
att lämna yttrande på remissen av Program mot våld i nära relationer enligt förvaltningens
upprättade förslag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-07 till beslut.
Socialnämnden har remitterat program mot våld i nära relation till samtliga nämnder.
Omsorgsnämnden instämmer i huvudsak i programmets slutsatser och förslag till mål och delmål.
Nämnden anser dock att antalet delmål skulle behöva minska. Kvinnor med funktionsnedsättning är
en särskild utsatt grupp och i synnerhet kvinnor med psykisk funktionsnedsättning vilket bör framgå
av programmet. Vidare så menar omsorgsnämnden att delmålet om att göra en resurskatalog som
ska göras tillgänglig för kommunens innevånare ska ses över.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-30

§ 39
Utredning om möjligheter till friskvård och anpassad friskvård. Dnr OSN-2016-0092
Beslut
att uppdra till omsorgsförvaltningen att fortsätta arbeta i enlighet med slutsatserna i rapporten.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-10 till beslut.

Nämndens arbetsutskott den 16 november 2015, § 49, gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att
undersöka om det fanns möjlighet att ta bort åldersgränsen på seniorgym som drivs på uppdrag av
äldrenämnden. Då äldrenämnden har för avsikt utreda framtida innehåll och driftsform för sina
träffpunkter inklusive seniorgym är förslaget inte möjligt.
I Uppsala kommun finns det möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva fysisk
träning i form av friskvård och anpassad friskvård, både inom kommunens egna verksamheter
(träffpunkter) som på öppna marknaden och i landstingets regi.

Det finns instanser som bedriver träning/idrott/friskvård i Uppsala kommun som har anpassat
tillgängligheten i och utanför anläggningarna, vilket tillgodoser delar av de behov som de
målgrupper som omsorgsnämndens målgrupper har.
Nämnden behöver utveckla ett långsiktigt och förebyggande arbete i samverkan mellan olika
huvudmän och yrkesgrupper för att tillgodose behovet av friskvård och anpassad friskvård.
Nämnden behöver även arbeta för att informationen om utbudet av friskvård och anpassad friskvård
för omsorgsnämndens målgrupper sprids så att fler kan nyttja de möjligheter som finns.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-30

§40
Plan för hållbart boende. Dnr OSN-2016-0098
Beslut
att anta planen för hållbart boende,
att plan för hållbart boende revideras årligen i samband med nämndens verksamhetsplan och
budget, samt
att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till hur genomförandet av rätten att välja
boende ska ske.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-10 till beslut.

Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet i februari 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en plan för hållbart boende. Planen ska beskriva inriktningen på nämndens arbete med att ta
fram nya boenden såväl som visa hur nämnden ska arbeta för att möjliggöra eget boende för
nämndens målgrupper.
Gällande att införa rätt att välja boende för den enskilde behöver flera delar belysas och utarbetas
närmare. Nämnden ser dock en möjlighet för den enskilde att få ett ökat inflytande genom att
erbjuda en möjlighet att välja mellan de lediga lägenheter som motsvarar den enskildes behov och
önskemål. Nämnden behöver arbeta vidare på hur denna lösning kan genomföras utifrån den brist
på bostäder som finns i dag.
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2016-03-30

§41
Fritidsverksamhet i bostad med särskild service. Dnr OSN-2016-0087
Beslut
att nämnden fortsätter att stödja och arbeta för att utbud av kultur- och fritidsverksamhet i Uppsala
kommun riktade mot personer med funktionsnedsättning ska finnas tillgängliga inom det
allmänna fritids- och kulturutbudet i Uppsala kommun.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-09 till beslut.
Förvaltningens uppdrag var att ta fram alternativa lösningar för fritidsverksamhet för boende i
bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förvaltningens bedömning är att nämnden fortsätter sitt arbete med att stödja och arbeta för att
utbud av kultur- och fritidsverksamhet i Uppsala kommun riktade mot denna målgrupp ska finnas
tillgängliga inom det allmänna fritids- och kulturutbudet. Detta i kombination med att nämnden
strävar efter att följa upp och säkerställa att personer som bor inom bostad med särskild service,
enligt LSS, får sina behov av stöd för att utöva kultur- och fritidsintressen tillgodosett av
boendepersonalen.

§ 42
Redovisning 2015 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2016.
Dnr OSN-2016-0091
Beslut
att uppdra åt förvaltningen att till länsstyrelsen skriftligt redovisa verksamheten personliga ombud
år 2015, samt
att ansöka om statsbidrag för personliga ombud för år 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-02-26 till beslut.
Uppsala kommun har erhållit statsbidrag till verksamhet med personliga ombud (PO) för år 2015.
Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2016 begär länsstyrelsen att nämnden skriftligt
redovisar hur verksamheten bedrivits under det gångna året.
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§ 43
Internavtal 2016 med styrelsen Uppsala vård & omsorg avseende resor till och från daglig
verksamhet. Dnr OSN-2016-0099
Beslut
att godkänna förvaltningens förslag till internavtal 2016 med styrelsen Uppsala vård & omsorg
avseende resor till och från daglig verksamhet.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-11 till beslut.
Nämnden ska för 2016 fastställa internavtalet och ersättningen för de resor som körs av Vård &
omsorg. Förvaltningens förslag innebär en uppräkning med cirka lprocent.
Förarna i Vård & omsorgs fordon är i huvudsak anställda inom daglig verksamhet vilket innebär att
de har kompetens och erfarenhet om målgruppen. De har också utbildats i säker körning. Uppsala
kommuns Miljö- och Klimatprogram är styrande för all kommunal verksamhet så nämndens krav i
internavtal behöver inte omfatta miljökrav. I upphandlingen av taxiresor ställdes krav på höj- och
sänkbar baklyft på specialfordonen, vilket samtliga Vård & omsorgs leasade fordon har.
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2016-03-30

§ 44
Avgifter för resor till daglig verksamhet. Dnr OSN-2016-0109
Beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från 1 augusti 2016 avskaffa avgiften
för resor till och från daglig verksamhet för personer som beviljats transport.
Reservation
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Eric Lennerth (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-30 till beslut.

Omsorgsnämnden ansvarar för resor till och från daglig verksamhet. Resorna är avgiftsbelagda.
Omsorgsnämnden har vid flera tillfållen gett uttryck för en vilja att sänka och på sikt ta bort
avgifterna. För ett år sedan sänktes avgiften och nu verkar nämnden för att helt ta bort avgiften.
Yrkanden
Angelique Prinz Blix (L) yrkar, med instämmande av Stig Rådahl (M), att återremittera ärendet för
utförligare beräkning och konsekvensbeskrivning.

Åsa Puide (MP) yrkar, med instämmande av Eva Christiernin (S), att besluta i enlighet med förslag
om att avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
röstar ja och den som röstar för återremiss röstar nej.
Åsa Puide (MP), Jonny Husén (S), Britt-Marie Löfgren (S), Börje Hallberg (S), Therese Rhann (V)
och Eva Christiernin (S) röstar ja. Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg
Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och Eric Lennerth (M) röstar nej. Sex ja-röster mot fem nejröster, innebär att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer vidare proposition på Åsa Puides (MP) och eget yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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§45
Avtalsuppföljning av daglig verksamhet, Misa AB. Dnr OSN-2015-0290
Beslut
att med beaktande av resultat godkänna rapporten.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-04 till beslut.

Förvaltningen har genomfört två avtalsuppföljningar vid Misa AB vid tre olika tillfällen
den 23 juni, 4 september och 14 oktober 2015.
Misa AB är godkänd som utförare inom systemet för eget val avseende insatsen daglig verksamhet
enligt 9 § 10 LSS. Syftet med uppföljningen är att kontrollera om utföraren uppfyller villkoren i
avtalet. Som ett led i detta har förvaltningen genomfört intervjuer med ledning och
arbetskonsulenter.
Omsorgsförvaltningen har på nämndens uppdrag, begärt in handlingsplan gällande fakturering,
rapportering av habiliteringsersättning och kontakt med biståndshandläggare som inkom 10 juli
2015 och begärt in rutinerna för överrapportering och tillgång till journal vid sjukfrånvaro samt
förtydligande i rutinerna vid klagomålshantering. Rutinerna har inkommit och uppfyller efter
komplettering avtalet.
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§46

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — Tillsyn av rapportering av ej verkställda beslut.
OSN-2016-0071
Beslut
att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende avseende
rapportering av ej verkställda beslut, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden avrapportera genomförda åtgärder och uppnådda
resultat inför nämndens återrapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-03-16 till beslut.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter tillsyn av nämndens rapportering av ej verkställda
beslut kommit fram till att rapporteringen inte sker korrekt, att återrapportering inte sker och att
inspektionen inte fått svar trots flera påminnelser.
I ett beslut daterat 2016-02-23 begär därför IVO att nämnden ska redovisa hur man säkerställer att:
• Uppgifterna i individrapporter avseende ej verkställda beslut är korrekta
• Återrapportering av ej verkställda beslut sker.

Problemen med rapportering av ej verkställda beslut har funnits sedan en lång tid tillbaka. De
problem som lyfts upp sedan tidigare är problem för rapportören att i tid få tillgång till korrekt
information. Idag används verksamhetssystemet som utgångspunkt för rapporteringen. De uppgifter
som finns i systemet bygger på att en mängd funktioner såväl interna som externa har gjort de
registreringar som åligger respektive funktion, något som ökar riskerna för felkällor.
De problem som IVO lyfter fram i sin tillsyn delas fullt ut av nämnden. Förvaltningen har getts i
uppdrag att ta fram åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2016-03-30

§ 47
Information från förvaltningen
Förvaltningen presenterar förslag till ny organisation i Uppsala kommun och som berör
omsorgsnämnden. Remiss kommer att tillsändas berörda nämnder.
Information ges om förändring av serviceboenden. Plan för informationsmöten till berörda
presenteras.

§48
Rapporter från förtroendevalda
Eva Christiemin (S) informerar om kommande möte med Kommunala handikapprådet den 13 maj
2016, som har tema "Tillgänglig skola".
Stig Rådahl (M) informerar från föregående möte med Kommunala handikapprådet. Vid mötet
diskuterades bland annat tillgänglighet för funktionsnedsatta.
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§ 49
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:
Regionförbundet — Inbjudan "Sanktionerat motstånd" 24 maj 2016
Inbjudan till utbildning "Första hjälpen psykisk hälsa — äldre" 27 maj 2016 och 1 juni 2016
Uppsalas nya idrotts- och fritidspolitiska program den 12 maj 2016
ability conferences "Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2016" 18-19 maj 2016
Skrivelse angående BAMU vård och omsorg, Stålgatan 57
Angående broschyren Guide till dig med funktionsnedsättning
Skrivelse från FUB och Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län
Fyris gårdens medlemstiden 1/2016 "Mötesplatsen"
Tidningen "Omtanken"
Beslut från IVO avseende klagomål på handläggare
Beslut från IVO avseende bristande tillsyn varvid den enskilde ramlat ur sin vagn
Beslut från IVO avseende bristande tillsyn varvid den enskilde ramlat ur sin säng
Anmälan av lex Sarah
SKL- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vison e-hälsa
2025
• KF-beslut, § 38, "Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(18)

upp,kalue

OMSORGSNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum:

2016-03 -30

§ 50
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande delegationslistor:
•
•
•

Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag perioden 1 februari 2016 till och med 29 februari
2016
Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) under februari månad 2016
Ordförandebeslut daterade 7 mars 2016

§51
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•
•
•
•

Protokoll från arbetsutskott 17 februari 2016
Protokoll från förstärkt arbetsutskott 22 mars 2016
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 17 februari 2016
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 22 mars 2016
Protokoll från facklig samverkan 23 mars 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

