
Sida 1 (24) 

 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Äldrenämndens protokoll torsdagen 
den 23 september 2021 

Plats och tid  

Aspen, Stationsgatan 12, och digitalt via Teams, klockan 16:00–19:55 

Paragrafer 

108–122 

Justeringsdag  

Måndag den 27 september 2021 

Underskrifter 

 .........................................................................................  

Eva Christiernin, ordförande 

 .........................................................................................  

Cecilia Forss, justerare 

 .........................................................................................  

Peter Jernberg, sekreterare 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-09-23 

mailto:aldrenamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (24) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-09-23 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande, närvarar på distans 

Johan Edstav (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Soraja Nadimpour (S), närvarar på distans 
Staffan Yngve (S), närvarar på distans 

Camilla Westerborn (L), närvarar på distans 
Cecilia Forss (M), närvarar på distans 

Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 
Margit Borgström (KD), närvarar på distans 
Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 

Anders Sehlin (SD), närvarar på distans 
Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans 

Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Claes Olsson (S), närvarar på distans 

Gunnel Borgegård (L), §§ 108–119 och del av § 120, närvarar på distans 
Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 

Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans 

Ingemar Virsen (KD), närvarar på distans 

Carl Åborg (V), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 

Åsa Markström, avdelningschef 
Carina Juhlin, bitr. förvaltningsdirektör, närvarar på distans 
Karin Brolin, Christina Gustafsson, Yvonne Jonsson, Heikki Syrjäpalo, Rasmus 

Sundström, avdelningschefer, närvarar på distans 
Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, närvarar på distans 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, närvarar på distans 
Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 

Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig, närvarar på distans 
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Närvarar vid föredragning 

Daniel Karlsson, Annika Stenman Eriksson, Liz Holmquist, Jesper Djupström, 

Carl Filip Tjeder, Ida Sverkersson-Skogman, Thomas Karlsson och Karin Eduards 
närvarar på distans 
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§ 108 

Val av justerare samt justeringsdag 
Äldrenämnden utser Cecilia Forss (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden måndagen den 27 september 2021. 

 

§ 109 

Fastställande av föredragningslista 
Äldrenämnden fastställer utsänd föredragningslista med förändringen att ärende 

5, Funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende för äldre, behandlas före 
ärende 4, Yttrande om förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. 
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§ 110  

Delårsbokslut per augusti 

ALN-2020-00852 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att fastställa ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2021 enligt ärendets 
bilaga 1, 

2. att fastställa verksamhetsplan och budget 2021–2023, uppföljning per augusti 

enligt ärendets bilaga 2, samt 

3. att överlämna ekonomiskt delårsbokslut samt uppföljning av verksamhetsplan 

och budget till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av status och 

helårsprognos för inriktningsmål och uppdrag samt ekonomiskt delårsbokslut per 

augusti 2021. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan och budget som 
äldrenämnden upprättat för året, vilken utgår från de inriktningsmål och uppdrag som 
kommunfullmäktige tilldelat nämnden. 

Resultatet för äldrenämnden per augusti 2021 visar en positiv avvikelse mot 
budgetramen på + 41 miljoner kronor (+ 37 miljoner kronor per augusti 2020).  

Nämnden har inför 2021, som under de senaste åren, budgeterat och vidtagit 

resultatförstärkande åtgärder av relativt omfattande karaktär. Detta för att nå en 
budget i balans. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2021–2023 och visar hur nämndens politik 
bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. 
Äldrenämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den 

tilldelats. 

Daniel Karlsson och Annika Stenman Eriksson från förvaltningen föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021 

• Bilaga 1, Ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2021 

• Bilaga 2, Delårsuppföljning av nämndens verksamhetsplan per augusti 2021 
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§ 111 

Funktionsprogram för nytt vård- och 
omsorgsboende för äldre 

ALN-2021-00041 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att under avsnittet Kök i funktionsprogrammet göra en redaktionell ändring om 

att det ska finnas varmluftsugn, 

2. att i funktionsprogrammet lägga till skrivning om komfortkyla enligt diskussion 

under nämndens överläggning, 

3. att funktionsprogrammet kompletteras med skrivning om att styrdokument och 
mål kring hållbarhetsaspekter särskilt ska beaktas, 

4. att i övrigt godkänna Funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende för 

äldre som generellt funktionsprogram vid nybyggnation av vård- och 
omsorgsboenden enligt ärendets bilaga 1, 

5. att funktionsprogrammet ligger till grund för beställning av det nya vård- och 

omsorgsboendet i Storvreta, 

6. att det nya vård- och omsorgsboendet i Storvreta ska beställas med 

tillagningskök, samt 

7. att äldrenämnden kontinuerligt ska hållas informerad om projektet med nytt 
vård- och omsorgsboende i Storvreta. 

Sammanfattning 

Den 27 september 2018 informerades äldrenämnden (ALN-2015-0298.30) att tidigare 

Lokal- och funktionsprogram för nybyggnation av vårdboenden för äldre 
(ALN-2007-0159.61) ska revideras i samband med byggnation av vård- och 

omsorgsboende i Storvreta. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samverkan med 
fastighetstaben på kommunledningskontoret utarbetat ett reviderat förslag, 

Funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende för äldre ( ALN-2021-00041), som 

ersätter tidigare Lokal- och funktionsprogram för nybyggnation av vårdboenden för 
äldre (ALN-2007-0159.61).  
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Funktionsprogrammet kommer att ligga till grund för framtida nybyggnationer av 
vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun, däribland vård- och omsorgsboende i 
Storvreta. Matförsörjningslösning beslutas projektspecifikt, i Storvreta föreslås 

tillagningskök. 

Liz Holmquist och Jesper Djupström från fastighetsstaben och Carl Filip Tjeder från 

förvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2021 

• Bilaga 1, Funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende för äldre 

• Bilaga 2, Checklista till Funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende 
för äldre 

• Bilaga 3, Inkomna synpunkter på Funktionsprogram för nytt vård- och 

omsorgsboende för äldre 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att funktionsprogrammet kompletteras med skrivelse om 

att byggnation i trä, förnybar energi som uppvärmning och solcellsenergi ska vara 
norm vid nybyggnation. 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar avslag på Tobias Smedbergs (V) yrkande. 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar att funktionsprogrammet kompletteras med 

skrivning om att styrdokument och mål kring hållbarhetsaspekter särskilt ska beaktas. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om det är nämndens mening att under avsnittet Kök i 

funktionsprogrammet göra redaktionell ändring om att det ska finnas varmluftsugn 
– enligt nämndens diskussion under överläggningen – och finner att nämnden beslutar 
så. 

Ordföranden frågar därefter om det är nämndens mening att i funktionsprogrammet 
lägga till skrivning om komfortkyla enligt diskussion under nämndens överläggning, 
och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att funktionsprogrammet 

kompletteras med skrivning om att styrdokument och mål kring hållbarhetsaspekter 
särskilt ska beaktas, enligt ordförandens eget yrkande, och finner att nämnden 
beslutar så. 
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Vidare ser ordföranden Tobias Smedbergs (V) yrkande som ett tilläggsyrkande och 
ställer avslag på tilläggsyrkandet mot bifall av detsamma, och finner att nämnden 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

Ordföranden frågar avslutningsvis om det är nämndens mening att i övrigt besluta 

enligt arbetsutskottets förslag, och finner att nämnden beslutar så. 

Särskilt yttrande 

Anders Sehlin (SD) anmäler ett särskilt yttrande: 

Jag ifrågasätter kravet i funktionsprogrammet att komfortkyla skall vara 

obligatoriskt i gemensamhetsutrymmen men inte i lägenheterna. 

Det är ett märkligt ställningstagande och rimmar illa med kommunens 

uttalanden om bättre äldreomsorg.  

Ju äldre, skörare och känsligare klienterna blir, ju mer tid tillbringar de i 

sina lägenheter och ju mer lider de under värmeböljor. Jag anser att det är 

helt fel att utesluta deras lägenheter från komfortkyla i en tid när 

värmeböljorna verkar bli vanligare.  

Man kan också fundera över pandemisäkerheten i det att man tillåter 

cirkulation av kyld luft i gemensamhetsutrymmen (kök, dagrum, 

korridorer, in- och utgångar mm), där många blandas, såsom klienter, 

personal, leveranspersonal och närstående.  

Genom att installera komfortkyla i lägenheterna kan man skapa mindre 

enheter med egen luftcirkulation. Vid kohortvård minskas också 

exponeringen för de inblandade. 

Jag yrkar att kommunen omprövar sitt beslut i frågan om komfortkyla. 
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§ 112  

Yttrande om förslag till Mål och budget 2022 
med plan för 2023–2024 

ALN-2021-00487 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Mål och budget 2022 med 

plan för 2023–2024, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som 
framgår av yttrandets bilaga 1,  

2. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag till taxor och 

avgifter, enligt yttrandets bilaga 2,  

3. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag på omfördelning 

av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter enligt yttrandets bilaga 3, 

4. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag på ersättningar 
till utförare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) från 1 januari 2022 enligt 
yttrandets bilaga 4, 

5. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag på planerad 
fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inom 

ansvarsområdet, enligt yttrandets bilaga 5, samt 

6. att överlämna nämndens yttrande med bilagor till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 september, enligt planeringsdirektiv för 

mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för 
kvalitetssäkring och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter. Nämnden ska 
även lämna in en beskrivning av kommunalt finansierad verksamhet där planerad 
fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inom 

ansvarsområdet framgår. 

Daniel Karlsson och Ida Sverkersson-Skogman från förvaltningen föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021 

• Bilaga, Yttrande om förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 
inklusive bilagor: 

o Bilaga 1, Föreslagna justeringar i Mål och budget 2022 med plan för 

2023–2024 

o Bilaga 2, Nämndens förslag till taxor och avgifter 
o Bilaga 3, Förslag på omfördelning av kommunbidrag mellan verksamheter 
o Bilaga 4, Förslag på ersättningar till utförare inom LOV från 1 januari 2022 

o Bilaga 5, Nämndens förslag på planerad fördelning mellan verksamhet 
utförd i egenregi och externa utförare inom ansvarsområdet 

Deltar inte i beslutet 

Margit Borgström (KD) deltar inte i beslutet. 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till 
partiets eget budgetyrkande i kommunfullmäktige. 

Cecilia Forss (M) och Anna-Karin Westerlund (M) deltar inte i beslutet till fördel för 

partiets egen budget. 

Anders Sehlin (SD) deltar inte i beslutet och hänvisar till partiets egen budget. 

Särskilt yttrande 

Margit Borgström (KD) lämnar ett särskilt yttrande: ”KD lämnar en egen budget för 

2022 i kommunfullmäktige och deltar därför inte i beslutet.” 
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§ 113  

Riktlinje för mat, måltider och nutrition inom 
äldreomsorg 

ALN-2021-00455 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att riktlinjen ska kompletteras med hänvisning till Livsmedelsverkets Nationella 

riktlinjer för måltider i äldreomsorgen, samt 

2. att i övrigt anta den nya riktlinjen för mat, måltider och nutrition inom 

äldreomsorg enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Handlingen ”Riktlinje för mat, måltider och nutrition inom äldreomsorg” har omarbetats 

i sin helhet utifrån aktuell lagstiftning, nationella riktlinjer samt kommunala 

styrdokument. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021 

• Bilaga, Riktlinje för mat, måltid och nutrition inom äldreomsorg 

Yrkande 

Ingrid Nordlander (V) yrkar med bifall från nämnden att riktlinjen kompletteras med 
hänvisning till Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. 
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§ 114  

Utvecklingsplanens förslag till åtgärder 
– inriktning och kostnader 

ALN-2021-00079 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna viljeinriktning och ambitionsnivå för utvecklingsplanens förslag till 

åtgärder enligt beslutsunderlaget. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet 6 maj 2021, § 64, antog Äldrenämnden en utvecklingsplan för att 

åstadkomma en kraftsamling inom kommunens äldreomsorg. Med utvecklingsplanen 
beslutade nämnden att godkänna ett antal förslag till åtgärder, vilka specificerades på 

rubriknivå i bilaga till ärendet. Initiativet kopplar till en rad statliga initiativ för att 
kraftsamla och utveckla den svenska äldreomsorgen. 

De åtgärder som nämnden beslutat om var följande: 

1. Arbeta bort ”Delade turer” 

2. Minska antalet medarbetare/chef 
3. Språksatsningar 

4. (Minska) Minutstyrning inom hemtjänsten 

5. Minska antalet timanställda, för att öka kontinuitet i hemtjänsten 
6. Utökning av sjuksköterskebemanningen och arbetsledning 

I detta ärende har viljeinriktning och ambitionsnivå konkretiserats och utvecklats för 
nämnda förslag till åtgärder. Likaså har kostnaderna beräknats för innevarande och de 

närmast två kommande verksamhetsåren. Utvecklingsplanen kopplar därmed även till 
Verksamhetsplan och budget för år 2021–2023. 

Med reservation för att det inte varit möjligt att fullt ut kostnadsberäkna de föreslagna 
åtgärderna i utvecklingsplanen, kommer merparten av åtgärderna att finansieras via 

de statsbidrag som regeringen anslagit för vidareutveckling av äldreomsorgen fram till 
år 2023. Den systemförändring som bland annat kan inbegripa förändrade ekonomiska 

styrmedel och ersättning inom hemtjänsten, i syfte att minska eller avveckla 
minutsstyrningen, går samtidigt inte att kostnadsberäkna i dagsläget. Här kan 
sannolikt ytterligare kostnader tillkomma. 
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Den viljeinriktning, ambitionsnivå och de åtgärder som föreslagits kommer 
återkommande följas upp och avrapporteras. Häri ingår naturligtvis att ambitionsnivå 
och åtgärder kan påverkas av om den statliga medfinansieringen förändras. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2021 

• Bilaga, Förslag till åtgärder i utvecklingsplanen – inriktning och kostnader 
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§ 115  

Yttrande över betänkandet Ombuds tillgång 
till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården 

ALN-2021-00434 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna och avge yttrandet till Socialdepartementet enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun är remissinstans för slutbetänkandet Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39). 

Förslaget innebär att det är möjligt för patienter att utse en annan person, ett ombud, 
som får ha elektronisk tillgång till dennes vård- och omsorgsuppgifter. Förslaget 
innebär att vårdgivare, med patientens medgivande, ska få ge någon som patienten 

känner (ett ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter. En motsvarande möjlighet 

föreslås för socialtjänstens dokumentation om insatser för äldre och personer med 

funktionsnedsättningar. För personer som kan ha svårt att själva använda digitala 
tjänster skapas därmed förutsättningar för en större delaktighet i vården och 

omsorgen. 

Utredningen föreslår även ändringar som gör det enklare att kontrollera behörigheten 
hos hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat via internet. Därmed stärks 

patientsäkerheten. Det ska också bli enklare för enskilda att kontrollera att legitimerad 
personal verkligen har en legitimation. 

Uppsala kommun instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, men lämnar i 
yttrandet några synpunkter.  Uppsala kommun lämnar även synpunkter på de 
frågeställningar för fortsatt utredning som lämnas i bilaga 4. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021 

• Bilaga 1, Uppsala kommuns yttrande till socialdepartementet om betänkandet 
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 

behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) 

• Bilaga 2, Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) 
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§ 116  

Svar på initiativärende från Vänsterpartiet 
"Geriatrikläkare inom sjukvården för äldre" 

ALN-2021-00442 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

I ett initiativärende vid äldrenämndens sammanträde 28 augusti 2021, § 107, har 

Tobias Smedberg (V), Ingrid Norlander (V) och Carl Åborg (V) ställt frågor till 

äldrenämnden avseende geriatrikläkare inom sjukvården för äldre. Initiativtagarna 
framför bland annat att dessa läkares specialitet är att sätta hela människan i centrum 

och ha kunskaper om åldrandets sjukdomar. 

Vidare framförs att antalet äldre ökar i Uppsala och behovet av läkare som är 
geriatriker kommer öka i takt med antal äldre. Därtill nämns vikten av att kommunen 
framför till Regionen Uppsala behovet av fler geriatrikläkare inom exempelvis 

geriatrikcentrum och på vårdcentraler för ökad trygghet för de äldre. 

Slutligen lyfter initiativtagarna fram frågor om Uppsala kommuns samarbete med 

Region Uppsala för att anställa fler geriatriker och om det resulterat i några framgångar 

samt vilka eventuella ytterligare åtgärder som planeras i frågan. 

I beredningen konstateras att läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård i Uppsala län 
styrs av ett gemensamt avtal samt en riktlinje för vård i samverkan. Vidare 
framkommer att Region Uppsala och Uppsala kommun har en aktiv samverkan och 

samarbete avseende frågor som hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO).  

Ytterligare framkommer ett flertal pågående och planerade insatser som har beröring 

till initiativtagarnas frågor exempelvis en kommande utvärdering av den kommunala 
hälso- och sjukvården där bland annat regionens läkarmedverkan och aspekter som 

kompetens, kvalitet och innehåll vid utförandet av kommunal hälso- och sjukvård ska 
belysas. Eftersom upphandlingen pågår så råder sekretess kring lämnade anbud och 

tilldelning. Arbetet beräknas påbörjas under september och avslutas till årsskiftet 
2021/2022. Nämnden kommer på lämpligt sätt kontinuerligt informeras i arbetet med 
denna utvärdering.  
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Mot bakgrund av vad som framgår av föredragningen föreslår Vård och 
omsorgsförvaltningen att ärendet omhändertas inom ramen för befintlig 
samverkansstruktur (HSVO) samt i kommande utvärdering av den kommunala hälso- 

och sjukvården. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021 

• Bilaga, Initiativärende till äldrenämnden – Geriatrikläkare inom sjukvården för 
äldre 
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§ 117  

Svar på motion om nämndsamarbete för 
möten över generationsgränser från 
Rigmor Stenmark (C) 

ALN-2021-00457 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

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

Sammanfattning 

Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att genom samarbete mellan berörda nämnder ordna gemensamma 

aktiviteter för barn och äldre. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2021 

• Bilaga, Motion om nämndsamarbete för möten över generationsgränser från 
Rigmor Stenmark (C) 
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§ 118  

Delegationsbeslut till äldrenämnden för 
perioden 19 augusti till 15 september 2021 

ALN-2021-00413 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 19 augusti till 

15 september 2021och lägga den till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt 

1. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende augusti 2021 

(från system Lifecare) 

2. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende augusti 2021 

(från system Siebel) 
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§ 119  

Anmälningsärenden till äldrenämnden för 
perioden 19 augusti till 15 september 2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden19 augusti till 15 september 2021, 

enligt ärendets förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 

omsorgsnämnden för perioden 19 augusti till 15 september 2021. 

1. Dom från förvaltningsrätten, 31 augusti 2021 

2. Dom från förvaltningsrätten, 31 augusti 2021 

3. Beslut från förvaltningsrätten, 31 augusti 2021 
4. Dom från förvaltningsrätten, 8 september 2021 
5. Dom från förvaltningsrätten, 15 september 2021 

6. Inbjudan till Anhörigriksdagen 9–10 november 2021 

7. Detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1, är på granskning mellan 23 augusti och 
13 september 2021 – Information från plan- och byggnadsnämnden 

8. Mejl om pensionärshunden från Elisabeth Näsman 16 augusti 2021 och 
förvaltningens svar 

9. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott 19 augusti 2021 

10. Protokoll, äldrenämnden 26 augusti 2021 
11. Inbjudan från Länsstyrelsen till Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? – 

Utbildningsdag om strategisk styrning av funktionshindersarbetet den 

21 oktober 2021 
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§ 120 

Informationsärenden 
1. Aktiviteter kring utvecklingsplanen 

Rasmus Sundström, avdelningschef ordinärt boende, och Heikki Syrjäpalo, 
avdelningschef boenden, informerar nämnden om aktiviteter kring 
utvecklingsplanen. 

2. Kompetensutveckling 

Åsa Holmstrand, HR-chef, och Christina Gustafsson, avdelningschef kvalitet och 
utveckling, redogör för nämnden om arbetet med kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning inom nämndens verksamheter. 

3. Kraftsamling 

Förvaltningens välfärdsutvecklare Karin Eduards presenterar sig för nämnden och 

berättar om dialogen kring kraftsamlingen som planeras till nämndens strategidag 

den 8 oktober 2021. 

4. Seniorfestivalen 

Carina Juhlin, biträdande förvaltningsdirektör, informerar nämnden om den 

internationella äldredagen den 1 oktober 2021 och de aktiviteter som förvaltningen 
planerar den dagen runt om i kommunen. 

5. Covid-19 och vaccinering 

Karin Brolin, avdelningschef hälsa och sjukvård, informerar nämnden om aktuellt 

läge inom nämndens verksamheter när det gäller Covid-19 och arbetet framåt när 
det gäller vaccinering. 
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§ 121 

Deltagande konferens och möten 
Nämndens förtroendevalda anmäler inget deltagande vid konferenser eller möten. 
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§ 122 

Frågor, skrivelser och annat från nämndens 
ledamöter 
Nämndens ledamöter anmäler inga frågor, skrivelser eller liknande under 
sammanträdet. 


