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Inspektionen för vård och omsorg: Begäran om yttrande 8.5-
4236/2015 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa upprättat förslag till yttrande 
 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt nämndes yttrande över driften av 
gruppboendet Arkitektvägen som drivs av Humana omsorg. Enligt en anmälan saknar Human 
tillstånd att bedriva verksamheten.  
 
Humana omsorg vann upphandlingen av driften av boendet. I väntan på att Human skulle 
erhålla tillstånd av IVO ansvarar nämnden för verksamheten. Humana har fått i uppdrag att 
bemanna verksamheten. Upprättade avtal mellan omsorgsnämnden och Humana omsorg 
bifogas yttrandet.  
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Direktör 

 
 
 

Bilaga 
Upprättat förslag till yttrande  

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Elisabeth Karlsson  2015-03-25 OSN-2015-0157 
 
 Inspektionen för vård och omsorg 

Box 423 
701 48  Örebro 

Yttrande till IVO i ärende med dnr 8.5-4236/2015 
Omsorgsnämnden har förelagts att yttra sig över ansvaret av driften av gruppbostaden 
Arkitektvägen i Uppsala.  
Av den bifogade förfrågan framgår att Humana omsorg driver Arkitektvägens gruppboende 
utan tillstånd. 
 
Efter en upphandling 2013 övertogs driften av gruppboendet Arkitektvägen av Humana 
omsorg. I avvaktan på att Humana omsorg skulle erhålla tillstånd för att bedriva 
verksamheten tecknade nämnden avtal med Humana omsorg om att bemanna gruppboendet.  
 
Omsorgsnämnden har enligt avtalet (daterat 2013-10-29) det yttersta ansvaret för driften och 
beslutar i alla frågor som rör verksamhetens drift, inriktning och innehåll. 
 
Humana omsorg sänder varje månad in rapport till omsorgsförvaltningen för granskning och 
förvaltningen har kontinuerligt dialog med Humana omsorg kring verksamheten.  
 
Omsorgsnämnden  
 
 
 
Eva Christiernin   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Avtal om bemanning av gruppboende med Humana omsorg 
Bilaga 2. Avtal för bostad med särskild service med tillhörande bilagor 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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