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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 

Loa Mothata (S) 

Carolina Bringborn (M) 
Mirjana Gavran (S), närvarar på distans 
Peter Waara (S), §§ 1–11, närvarar på distans 

Salem Sarsour (S) 
Araxi Tadaros (MP) 

Stig Rådahl (M), närvarar på distans 
Diana Zadius (C), närvarar på distans 
Evelina Solem (KD) 

Lars-Håkan Andersson (V) 
Mattias Jansson (SD) 

Kia Alfredsson (S), §§ 1–11 
Anita Björklund Hammarberg (L), §§ 12–14 

Joakim Strandman (MP), §§ 12–14 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anita Björklund Hammarberg (L), §§ 1–11 

Joakim Strandman (MP), §§ 1–11 

Inger Liljeberg Kjelsson (M), närvarar på distans 

Lena Florén (V) 
Josef Safady Åhslund (FI), §§ 5–14, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, stabschef 
Karin Brolin, Liselotte Engqvist, Anna Lennartsson och Lena Thalén, avdelningschefer 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 
Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 

Rasmus Wennström, enhetschef 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg 

Rikard Sörell, ekonomistrateg 
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Deltar vid föredragning 

Jessica Dahl, Johan Lönnqvist, Joel Strandberg och Charlotta Almlöf, strateger, 

närvarar på distans 

Oscar Chirico, ekonom, närvarar på distans 

Karin Eduards, välfärdsutvecklare 

Karin Magnusson, konsult, PwC, närvarar på distans 

Elisabeth Lannergård, verksamhetschef, och Andreas Jonsson, områdeschef, närvarar 
på distans 

Heikki Syrjäpalo, avdelningschef, närvarar på distans 
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§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll 

tillsammans med ordföranden den 18 februari 2022. 

 

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 3  

Årsbokslut verksamhetsplan och budget för 
omsorgsnämnden 

OSN-2020-00843 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa Verksamhetsplan och budget 2021, årsbokslut enligt bilaga 1, 

2. att fastställa Ekonomiskt bokslut enligt bilaga 2, 

3. att fastställa Uppföljningsrapport enligt bilaga 3, 

4. att fastställa omsorgsnämndens sammanställda analys inför årsredovisning 
enligt bilaga 4, samt 

5. att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens årsbokslut 2021 innefattar både nämndens ekonomiska bokslut, 
samt bedömning av hur nämnden uppnått de inriktningsmål och uppdrag som 
tilldelats nämnden av fullmäktige. 

För 2021 redovisar omsorgsnämnden ett positivt resultat på 22 miljoner kronor. 

Kommunbidraget 2021 var 1 771 miljoner kronor och nämndens nettokostnader 

uppgick till 1 749 miljoner kronor Detta betyder att nämnden hållit sig inom sin budget 
med ett överskott på 1,2 procent av tilldelad budgetram. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag och nämndens åtgärder visade 
att nämnden nått måluppfyllelse i hög grad i sju inriktningsmål och delvis i tre 
inriktningsmål. 

Jessica Dahl, strateg, och Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, föredrar ärendet. 

Johan Lönnqvist, strateg, deltar under överläggningen i ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022 

• Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget – Årsbokslut 2021 

• Bilaga 2, Ekonomiskt bokslut 2021 

• Bilaga 3, Uppföljningsrapport 2021 

• Bilaga 4, Omsorgsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 

Särskilt yttrande 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C) och Evelina Solem (KD) 

anmäler ett särskilt yttrande enligt följande: 

Det är självklart positivt att nämnden visar på ett plusresultat för 2021. 

Samtidigt behöver siffrorna ses med stor försiktighet. Det framgår tydligt 

att bokslutets resultat till stor del beror på statliga medel som tillskjutits på 

grund av pandemin. Det framgår också att nämnden inte har haft den 

efterfrågan som vi kalkylerade med i samband med beslut om budget. Just 

den minskade efterfrågan är det som oroar mest, både ur ett 

individperspektiv och ur ett framtida ekonomiskt perspektiv. Det är förstås 

svårt att sia om hur situationen blir efter Coronapandemin, men det mesta 

pekar på att de som varit avvaktande och löst sin situation på annat sätt på 

grund av oro för smitta, nu kommer att komma tillbaka, vilket också för 

tillbaka kostnaderna till mer normala nivåer. Det kan också bli så att vi ser 

att andra behov har ökat, så som stöd för människor med psykisk ohälsa. 

Hur väl håller då våra kalkyler? 

Att det idag inte går att säga vilken effekt effektiviseringarna i nämnden har 

fått, om några, förtjänar förstås kritik. Kostnadskontroll är kanske ännu 

viktigare i ett exceptionellt läge än i ett normalläge, i den mån det går att 

gradera. Nämnden har heller inte kunnat följa den ursprungliga planen 

med att tillskapa nya LSS-boenden vilket får anses anmärkningsvärt i en 

situation där Kommunfullmäktige tydligt pekat ut detta som ett prioriterat 

område. För 2022 krävs rätt prioriteringar, en lyhördhet och möjlighet till 

snabb anpassning efter nya eller ökade behov, fortsatta effektiviseringar 

och kanske främst en ökad takt i tillskapandet av nya LSS-boenden. 
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§ 4  

Internkontrollplan 2021 
– uppföljning årsbokslut 

OSN-2020-00844 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021 – uppföljning årsbokslut – 

enligt föreliggande förslag, samt 

2. att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I omsorgsnämndens internkontrollplan finns kontrollmoment inom fem områden:  

• Verksamhetskontroller,  

• system och rutiner, 

• efterlevnad av regler, policyer och beslut,  

• oegentligheter, mutor och jäv, och 

• finansiell kontroll. 

Kontrollmomenten inom dessa områden granskas och rapporteras vid olika tidpunkter 
på året; per april, per augusti och per december. Denna avrapportering innehåller en 

sammanfattning av samtliga granskningar och förslag på åtgärder utifrån 
granskningarna. 

Oscar Chirico, ekonom, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2022 

• Bilaga, Internkontrollplan 2021 – uppföljning årsbokslut 
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§ 5  

LSS-rådet årssammanställning 2021 

OSN-2022-00026 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna årssammanställningen för LSS-rådet 2021 och lägga den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 

Även 2021 har påverkats av covid-19 pandemin, på grund av det har sammanträdena 

genomförts digitalt. Rådet har samverkat och tagit fram föreskrift för LSS-rådet som 

Omsorgsnämnden godkänt. Frågor gällande myndighetsutövning har diskuterats 
utanför rådet i en grupp bestående av representanter för Funktionsrätt och 
myndighetsavdelningen, arbetet har sedan presenterats i LSS-rådet. Rådets arbete 

fortgår med målet att förbättra levnadsförhållanden för människor som ingår i LSS 

personkretsar. 

Loa Mothata (S), ordförande i LSS-rådet, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 

• Bilaga, Årssammanställning LSS-rådet 2021 
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§ 6  

Redovisning av verksamhet med personliga 
ombud för 2021 och ansökan om statsbidrag 
för 2022 

OSN-2022-00030 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna ansökan om statsbidraget för verksamhet med personliga ombud 
för 2022, samt 

2. att godkänna verksamhetsrapport för personliga ombud för 2021. 

Sammanfattning 

Personliga ombud redovisar varje år sin verksamhet till Länsstyrelsen i Uppsala län, 

vilket är ett krav för att kommunen ska få statsbidrag. Årsrapporten för 2021 skickas 
efter godkännande för kännedom till samtliga berörda myndigheter, det vill säga 
Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I Uppsala kommun 

skickas den till samtliga berörda nämnder, det vill säga omsorgsnämnden, 

arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden. 

Nämnden ansöker precis som föregående år om statsbidrag gällande 2022 för 

verksamhet med sex personliga ombud. 

Joel Strandberg, strateg, deltar under överläggningen i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2022 

• Bilaga 1, Verksamhetsrapport och Erfarenhetsrapport 2021 – Personligt ombud 

• Bilaga 2, Redovisning av verksamheten för personliga ombud till Länsstyrelsen 
i Uppsala län 

• Bilaga 3, Ansökan om statsbidrag för personliga ombud för 2022 
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§ 7  

Konsultutvärdering med fokus på framtidens 
kommunala hälso- och sjukvård 

OSN-2022-00041 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgärder utifrån rapporten, samt 

2. att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Som en del av Effektiv och nära vård 2030 och kommunens förutsättningar att möta 
Regionen i samarbete kring primärvården upphandlades ett konsultstöd med 

kontextuell förståelse och erfarenhet av branschen. Syftet var att utifrån ett prioriterat 

urval rapporter, utredningar och lagförslag genomföra en jämförande analys av det 

insamlade materialet samt att peka ut en lämplig riktning för den kommunala hälso- 
och sjukvårdens utveckling i Uppsala kommuns vård- och omsorg. 

Rapporten ger en samstämmig bild. Den beskriver flera av de utmaningar som 

nämnden står inför vad gäller det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt 
arbetet mot Effektiv och nära vård 2030. Flera insatser och arbeten är uppstartade eller 

planerade, som exempelvis den sammanhållna hälso- och sjukvårdsavdelningen, 

piloten vårdcentrum samt rehabiliterande arbetssätt. Ytterligare aktiviteter 
omhändertas av verksamhets- och utvecklingsplanen som leder till stärkt vård och 

omsorg.  

Nämnden ser ändå att kompletterande åtgärder kan behövs vad gäller detta, primärt 

med fokus på vad den kommunala hälso- och sjukvården innebär i det gemensamma 
arbetet mot Effektiv och nära vård 2030 inklusive kompetensförsörjning samt vilka 

indikatorer som kan utgöra stöd för att planera för, genomföra och följa utvecklingen. 

Karin Eduards, välfärdsutvecklare, och konsult Karin Magnusson, PwC, föredrar 

ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022 

• Bilaga, Analys av utredningar och rapporter vad gäller kommunal hälso- och 
sjukvård, inklusive sammanställning och förslag till prioriteringar 
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§ 8  

Genomlysning av organisation för 
socialpsykiatrin i Uppsala kommun 

OSN-2022-00052 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i samråd med 

socialförvaltningen se över reglementet för att se om nämndernas olika 
ansvarsområden behöver tydliggöras, 

2. att vård- och omsorgsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen reviderar 

den gemensamma överenskommelsen, samt 

3. att vård- och omsorgsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen ska 

påbörja arbetet med en väg in för personer som är i behov av stödinsatser och att 
förvaltningen återkommer till nämnden med information om det pågående 
arbetet. 

Sammanfattning 

Vid omsorgsnämndens sammanträde i april 2021 beslutade nämnden att vård- och 
omsorgsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen skulle utreda organisation för 

socialpsykiatrin i Uppsala kommun och att en oberoende utredare skulle tillsättas för 

uppdraget. Anledning till beslutet var att personer faller mellan stolarna på grund av 
otydlig ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och socialnämnden. 

En upphandling gjordes och KPMG fick uppdraget att göra genomlysningen av 
organisationen. Inför genomlysningen tillsattes även en förvaltningsövergripande 

styrgrupp med representation från båda förvaltningarna.  

Då Uppsala kommun är en stor och komplex organisation har utredarna haft svårt att 

sätta sig in i den komplexitet som råder både när det gäller nämndernas 
ansvarsområden samt förvaltningarnas olika organisationer. Styrgruppen har därför 

haft täta och regelbundna avstämningar och dialoger med utredarna där det löpande 
redovisats iakttagelser och förslag till åtgärder. 
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Tre områden har identifierats under utredningsarbetet och dessa är: 

1. Otydligt reglemente när det gäller omsorgsnämndens och 
socialnämndens ansvarsområden.  

Som reglementet är utformat ser utredarna att det inte ger någon vägledning hur den 

enskildes huvudsakliga problematik ska bedömas och utredarna föreslår att 

reglementet ses över för att tydliggöra ansvarsuppgifterna för omsorgsnämnden samt 

socialnämnden.  

2. Den gemensamma överenskommelse som togs fram 2018 och som 
reglerar tolkning av reglementet och ett förtydligande av 

ansvarsfördelningen. 

I nuvarande överenskommelse framkommer en beskrivning av den definition av 

psykisk funktionsnedsättning som ska gälla. Där framgår bland annat att den som är 
under 18 år inte anses ha en psykisk funktionsnedsättning. Utredarna ser att personer 

under 18 år med psykisk funktionsnedsättning riskerar att inte få rätt insatser utifrån 
nuvarande överenskommelse och menar därför att överenskommelsen behöver ses 

över och revideras årligen för att vara anpassad till rådande förhållanden.  

3. Samverkansprocesserna mellan nämnderna för att minimera risken att 
personer som är i behov av stöd ska falla mellan stolarna. 

Utredarna har identifierat personer med samsjuklighet som får insatser från båda 

nämnderna. De ser att det finns en uppenbar risk att behövliga insatser uteblir eller blir 

onödigt dyra om behovet blivit för stort innan insatsen kommit till stånd. Detta då 

ansvarsfördelningen, enligt utredarnas bedömning, är otydlig och det inte finns en 
tydlig reglering för hur samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska ske. 
Utredarna anser att flera ingångar för den enskilde medborgaren kan innebära 

svårighet i att se till den enskildes helhetssituation, vilket är särskilt besvärligt i 

förhållande till en sårbar medborgargrupp som behöver vända sig till fler instanser för 

att få stöd och hjälp. Utredarna menar att detta även är något som lyfts fram i 
delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93). 

Parallellt med utredningsarbetet har förvaltningsledningarna haft regelbundna 
samverkansmöten för att diskutera förslag och åtgärder och ser nu att man vill 

intensifiera arbetet med att ta fram en väg in för personer som är i behov av 

stödinsatser, samt hur en sådan väg in kan organiseras mellan förvaltningarna.  

Charlotta Almlöf, strateg, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2022 
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§ 9  

Svar på motion om stärkt stödpedagogiskt 
arbete från Lars Håkan Andersson (V) 

OSN-2022-00028 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med föredragningen i 

ärendet. 

Sammanfattning 

Lars Håkan Andersson (V) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021  

• att kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att arbeta fram en 
handlingsplan för att vidareutbilda all berörd personal mot grunden 2-årig 

stöd/socialpedagog, med början i pilotprojekt, och att denna plan arbetas in i 
Mål och Budget, samt 

• att kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden, 
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att i samverkan arbeta för 

yrkeshögskoleutbildning till stöd/socialpedagog i kommunens regi. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2022 

• Bilaga, Motion om stärkt stödpedagogiskt arbete från 

Lars Håkan Andersson (V) 

Yrkande 

Lars-Håkan Andersson (V) yrkar bifall till besvarandet av motionen enligt liggande 

förslag. 

Carolina Bringborn (M) yrkar, med bifall från Evelina Solem (KD) och Diana Zadius (C), 
att nämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar första att-satsen i motionen 

med föredragningen i ärendet och avslår den andra att-satsen i motionen med 
föredragningen i ärendet. 
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Loa Mothata (S) yrkar avslag på Carolina Bringborns (M) yrkande och yrkar bifall till 
besvarandet av motionen enligt liggande förslag. 

Peter Waara (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det finns två förslag, dels liggande förslag, dels förslag enligt 

Carolina Bringborns (M) yrkande. 

Ordföranden frågar först om det är nämndens mening att besluta enligt 
Carolina Bringborns (M) yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Ordföranden frågar därefter om det är nämndens mening att besluta enligt liggande 
förslag och finner att nämnden beslutar så. 

Reservation 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C) och Evelina Solem (KD) 
reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Det är jätteviktigt att nämndens personal har rätt kompetens och också 

möjlighet till en kontinuerlig kompetensutveckling på arbetsplatsen, både 

genom lärande i vardagen och olika former av utbildningar. Våra brukare 

ska alltid mötas av professionalitet. Vår personal ska känna att det är roligt 

och meningsfullt att gå till sitt arbete. Vi ska vara en nämnd som ger 

människor möjlighet att växa – oavsett om de kommer till oss som brukare 

eller anställda. När vi skapar utbildningar internt ska de vara anpassade 

efter vår verksamhet så att den tillskapade kompetensen blir så träffsäker 

som möjligt. Då blir frågan initialt om en yrkeshögskoleutbildning till 

stöd/socialpedagog är den rätta vägen att gå? Oaktat det så har Uppsala 

kommun idag ingen egen yrkeshögskola. Att tillskapa en 

yrkeshögskoleutbildning kräver enormt mycket tid och det är också en 

satsning som för med sig ett visst mått av osäkerhet. Givet detta finner vi 

att motionens andra att-sats bör avslås. 
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§ 10  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 1 december 2021 

till 7 februari 2022. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under december 2021 

2. Beslut vid brådska i individärende, 11 januari 2022 
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§ 11  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 1 december 2021 till 7 februari 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 1 december 2021 till 7 februari 2022 

enligt ärendets förteckning till protokollet. 

Sammanfattning 

I samband med ärendet informerar Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg, 

om informationssatsningen på programmet Fulldelaktighet för personer med 
funktionsnedsättning (anmälningsärende 35 och 36 i förteckningen nedan). 

Omsorgsnämnden får även en visning av filmen om full delaktighet. 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 
omsorgsnämnden för perioden 1 december 2021 till 7 februari 2022. 

1. Dom från förvaltningsrätten, 30 november 2021 

2. Dom från förvaltningsrätten, 6 december 2021 
3. Dom från förvaltningsrätten, 8 december 2021 

4. Dom från förvaltningsrätten, 3 december 2021 

5. Dom från förvaltningsrätten, 3 december 2021 
6. Beslut från kammarrätten, 14 december 2021 

7. Beslut från kammarrätten, 20 december 2021 

8. Beslut från förvaltningsrätten, 20 december 2021 
9. Underrättelse från förvaltningsrätten, 20 december 2021 
10. Meddelande från kammarrätten, 20 december 2021 
11. Beslut från förvaltningsrätten, 20 december 2021 

12. Dom från förvaltningsrätten, 14 december 2021 
13. Dom från förvaltningsrätten, 14 december 2021 
14. Dom från förvaltningsrätten, 28 december 2021 
15. Dom från förvaltningsrätten, 30 december 2021 

16. Beslut från förvaltningsrätten, 5 januari 2022 

17. Beslut från kammarrätten, 21 januari 2022 
18. Beslut från förvaltningsrätten, 26 januari 2022 
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19. Dom från förvaltningsrätten, 25 januari 2022 
20. Dom från förvaltningsrätten, 24 januari 2022 
21. Beslut från förvaltningsrätten, 24 januari 2022 

22. Dom från förvaltningsrätten, 31 januari 2022 
23. Dom från förvaltningsrätten, 1 februari 2022 
24. Information från plan- och byggnadsnämnden, 3 december 2021, om att 

detaljplan för Bredablick är på granskning 3 december 2021 t.o.m. 

16 januari 2022 
25. Filmer som visades Nationell Samling 1–2 december samt nyheter från 

Myndigheten för delaktighet, e-postmeddelande 14 december 2021 
26. Information från plan- och byggnadsnämnden, 15 december 2021, om att 

detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27 är på granskning 15 december 2021 t.o.m. 
19 januari 2022 

27. Skrivelse från Barbro Lewin 15 december 2021 
28. Förvaltningens svar på skrivelse/klagomål till Barbro Lewin, 27 januari 2021 

29. E-post från Jan-Olov Sjölund, 16 December 2021, Registrering av anmälan 

"MAS i Uppsala Kommuns bedömning i enskilt ärende" 
30. Förvaltningens svar till Jan-Olov Sjölund, 15 december 2021 

31. Mejlväxling om störande kommunal verksamhet mellan Carl Johan Östh och 

förvaltningen, 3 januari 2022 
32. Inslag om vårdhundar, SVT Play, Svenskfinland runt – Vårdhunden Cooper, 

2021 (tillgänglig till 8 juli 2022) 
33. Mejlväxling om att hemmakarantän måste upphöra, mellan Josefine Jindrisek 

och Loa Mothata, 21 och 25 januari 2022 

34. Beslut om rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i 
Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 15 december 2021 

35. Programmet för full delaktighet finns nu på kommunens intranät och externa 
webbplats 

36. Uppsala kommuns film om full delaktighet 

37. Protokoll, omsorgsnämnden 8 december 2021 

38. Protokoll från vård- och omsorgsförvaltningens samverkan 24 januari 2022 
39. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott, 7 februari 2022 
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§ 12 

Informationsärenden 
1. Brukarundersökning Arbete och bostad 

Liselotte Engqvist, avdelningschef, Elisabeth Lannergård, verksamhetschef, och 
Andreas Jonsson, områdeschef, informerar nämnden om resultatet av den 

brukarundersökning som genomförts inom avdelning Arbete och bostad. 

2. Sammanläggning av förvaltningarna 2021 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, och Karin Eduards, välfärdsutvecklare, 

informerar nämnden om utvecklingen 2021 kopplat till kommunstyrelsens beslut 
om sammanhållen vård- och omsorgsförvaltning. 

I samband med ärendet har omsorgsnämnden fått ta del av den skriftliga rapport 
som vård- och omsorgsförvaltningen har rapporterat in till kommunstyrelsen. 

3. Covid-19 och sjukfrånvaro 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, och Åsa Holmstrand, HR-chef, informerar 
nämnden om aktuellt läge inom nämndens verksamheter när det gäller Covid-19. 

Nämnden får även en genomgång av hur sjukfrånvaron ser ut just nu och hur den 

såg ut under 2021 jämfört med år 2019 och 2020. 

4. Kompetensförsörjning chefer 

Lenita Granlund informerar nämnden om kommunstyrelsens beslut om 

rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun 

(se även anmälningsärende i § 11 ovan) och hur det kan komma att påverka 

rekryteringen av chefer. 

5. Dalbyhemmet 

Lenita Granlund och Heikki Syrjäpalo, avdelningschef, ger nämnden en 

lägesuppdatering om Dalbyhemmet och redogör för de insatser som har 
genomförts och som förvaltningen fortsatt jobbar med och planerar. 

I samband med informationsärendet om Dalbyhemmet anmäler 
Mattias Jansson (SD) ett initiativärende enligt följande: 

Under första halvan av december skrevs ett par artiklar i UNT och andra 

lokala medier om påstådda missförhållanden på Dalbyhemmet som 

drivs gemensamt av Äldre- och Omsorgsförvaltningarna. 
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Det skulle handla om olämpligt beteende, eller rentav övergrepp från 

personal mot de boende. 

Det framkom vidare att detta boende figurerat i ett liknande 

sammanhang 2014, dock utan att det gick att få sig en uppfattning om 

det handlar om olika från varandra isolerade skeenden, eller om det är 

exempel på möjliga mer långsiktiga missförhållanden. 

I en artikel nämns därtill att flera anställda påstås ha saknat tillräckliga 

kunskaper i svenska för att kunna utföra ett bra arbete, vilket är ett 

möjligt problem som Sverigedemokraterna under lång tid pekat på inom 

olika delar av vård- och omsorgssektorn. 

Om uppgifterna stämmer är det oerhört allvarligt då brukarna på det 

aktuella boendet är dementa och äldre med psykiatriska diagnoser, vilka 

tveklöst kan sägas höra till några av samhällets allra sårbaraste grupper. 

Är det så illa som antyds i en av artiklarna så skulle det till och med kunna 

vara rimligt att överväga en stängning av det aktuella boendet.  

Det kan förvisso förekomma att uppgifter i medierna är felaktiga eller 

överdrivna, men även om så skulle vara fallet så har nämnden i så fall rätt 

att få veta även detta. 

Saken är under alla omständigheter i ett sådant läge att det är ett absolut 

krav att nämndens ledamöter snarast får veta vad som hänt och vilka 

åtgärder som vidtas från förvaltningens sida för att råda bot på 

situationen. 

Sverigedemokraterna yrkar därför följande: 

1) att förvaltningen utreder Dalbyhemmet för att snarast skaffa klarhet i 

vad som förevarit, samt – om det visar sig handla om allvarliga 

missförhållanden – förbereda för en omedelbar stängning av boendet i 

dialog med boende och anhöriga.  

2) att åtgärdsplanen kvalitetssäkras gentemot hela problembilden och 

inte bara mot frågeställningarna från IVO 

3) att Omsorgsnämnden löpande hålls underrättad om 

förändringsarbetets fortskridande. 

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) tar emot initiativärendet och meddelar att 
nämnden återkommer i ärendet. 

6. Föreläsning inför nästa nämndsammanträde 

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) informerar nämnden om att nämndens nästa 
sammanträde den 30 mars 2022 kommer att genomföras endast med fysiskt 

deltagande på plats för nämndens förtroendevalda. 

Sammanträdet inleds en timme tidigare, klockan 15.00, med en föreläsning av 

Jakob Carlander.  
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§ 13 

Rapporter från förtroendevalda 
Nämndens förtroendevalda har inget att rapportera om denna gång. 
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§ 14 

Frågor från nämndens ledamöter 
Loa Mothata (S) frågar om hur det går med arbetsskor och ber förvaltningen 

återkomma med information i ärendet. 

Carolina Bringborn (M) frågar hur det blir med verksamhetsbesök för nämnden. 
Ordförande Angelique Prinz Blix (L) svarar att hon och förvaltningen återkommer i 
frågan. 
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