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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se 

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

Omsorgsnämndens protokoll onsdagen 
den 28 september 2022 

Plats och tid  

Stadshuset kommunfullmäktigesalen, klockan 16:00–19:00 

Paragrafer 

75–87 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

mailto:omsorgsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 

Loa Mothata (S) 

Carolina Bringborn (M), §§ 75–79 
Mirjana Gavran (S) 
Peter Waara (S) 

Araxi Tadaros (MP) 
Stig Rådahl (M) 

Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Mattias Jansson (SD), §§ 75–80 

Kia Alfredsson (S) 
Ida Harju Håkansson (S) 

Inger Liljeberg Kjelsson (M), §§ 75–80 
Hélène Brodin Rheindorf (KD), §§ 80–87 

Joakim Strandman (MP), §§ 81–87 
Lena Florén (V), §§ 81–87 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anita Björklund Hammarberg (L) 

Joakim Strandman (MP), §§ 75–80 

Hélène Brodin Rheindorf (KD), §§ 75–79 
Lena Florén (V), §§ 75–80 

Övriga närvarande 

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

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 
Jesper Gullstrand och Jennie Eklund, HR-chefer 

Jennie Eklund,  
Rasmus Wennström och Johan Eikman, enhetschefer 

Cecilia Ekdahl, kommunikationsansvarig 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 



Sida 3 (20) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Deltar vid föredragning 

Daniel Karlsson, utredare 

Oscar Chirico, ekonom 
Petra Sundström, strateg 
Camilla Viberg, verksamhetscontroller 

Carl Filip Tjeder, fastighetschef på fastighetsstaben 
Evelyn Widenfalk Ehlin, strateg, närvarar på distans 
Emelie Nyström, strateg på fastighetsstaben, närvarar på distans 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 75 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Evelina Solem (KD) att justera dagens protokoll tillsammans 

med ordföranden den 4 oktober 2022. 

 

§ 76 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 

  



Sida 5 (20) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 77  

Verksamhetsplan och budget 
– delårsuppföljning per augusti 2022 

OSN-2021-00652 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna delårsuppföljningen per augusti 2022 enligt ärendets bilaga 1, 

2. att godkänna den ekonomisk uppföljningen per augusti 2022 enligt ärendets 

bilaga 2, samt 

3. att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ärendet avser delårsuppföljningen per augusti av nämndens verksamhetsplan 

respektive budget för 2022. Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver 

hur omsorgsnämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 

styrdokument Mål och budget. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppföljningar per april, augusti och 

årsbokslut. 

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt 

verksamhetsområde. Vård och omsorgsförvaltningen ansvarar för att omsätta planen i 

praktisk handling. Delårsuppföljningen per augusti sammanställer och redovisar även 

alla aktiviteter som genomförs och som är relaterade till nämndens åtgärder. 

I slutet av delårsuppföljnigen redovisas även rapportering av kommunstyrelsens beslut 
till nämnden. 

Daniel Karlsson, utredare, och Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, föredrar 
ärendet för nämnden. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2022 

• Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget 2022–2024 – Delårsuppföljning per 
augusti 2022 

• Bilaga 2, Delårsbokslut per augusti 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets 

förslag och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 78  

Internkontrollplan 2022, uppföljning 
per augusti 

OSN-2021-00653 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna internkontrollplan uppföljning per augusti enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan och resultatet rapporteras 

till nämnden tre gånger årligen. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten 

och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och rapporteringen av den ska ge 
nämnden en övergripande bild om vilka områden som fungerar tillfredsställande eller 

kräver beslut om åtgärder. 

Oscar Chirico, ekonom, föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022 

• Bilaga, Internkontrollplan 2022 – uppföljning per augusti 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 79  

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
30 juni 2022 

OSN-2022-00230 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
den 30 juni 2022 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 

verkställighet pågått i mer än tre månader, samt 

2. att lämna över rapporten till kommunfullmäktige enligt bilaga 1 a, bilaga 1 b och 
bilaga 2. 

Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet enligt 

16 kap. 6 f-h§§ SoL och 28 f-h§§ LSS. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden är enligt 16 kap. 6 f–h §§ SoL och 28 f–h §§ LSS skyldiga att 
kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § 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 stå vilka typer av bistånd som besluten gäller 

och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. 

Camilla Viberg, verksamhetscontroller, föredrar ärendet för nämnden. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2022 

• Bilaga 1a, Sammanställning av ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
kvartal 2, 2022 

• Bilaga 1b, Tid för verkställighet kvartal 2, 2022 

• Bilaga 2, Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 30 juni 2022. 

Beslutsgång 

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

  



Sida 10 (20) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 80  

Upphandling och drift av sju boenden – LSS 

OSN-2022-00361 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) genomföra en ny upphandling 
på LSS-boendena: Stålgatan 39 och Stålgatan 57 med avtalsstart 

den 1 februari 2024, 

2. att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla LSS-boendena: 
Gränbyvägen, Hjortrongatan, Mariedalsgatan och Södra Tibblevägen 12 med 
avtalsstart den 1 mars 2024, 

3. att uppdra till förvaltningen att utforma upphandlingsmodell och 
upphandlingsdokument, samt 

4. att ge nämndens egen regi i uppdrag att bedriva gruppbostaden 

Kungsängstorg 4 från och med den 1 mars 2024. 

Sammanfattning 

Samtliga boenden som ligger till förslag till beslut drivs i dag på entreprenad av en 
privat leverantör. Nämnden beslutar att upphandla sex av boendena på nytt. 

När det gäller LSS-boendet på Kungsängstorg 4 ska det drivas av nämndens egen regi 
när nuvarande avtalsperiod löper ut. Anledningen till detta är att fastighetsägaren har 

sagt upp kommunens hyresavtal för lokalen och att nämnden därmed inte kan 
garantera att hela verksamheten kommer kunna flytta till en ny lokal. Hyresavtalet för 
lokalen löper ut den sista mars 2024. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Yrkande 

Lars Håkan Andersson (V) yrkar att även LSS-boendena i beslutspunkterna 1, 2 och 3 
ska bedrivas i egen regi. 

Evelina Solem (KD) yrkar avslag på Lars Håkan Andersson (V) yrkande och bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det finns två förslag när det gäller beslutspunkt 1, 2 och 3, dels 
arbetsutskottets förslag, dels förslag om att LSS-boendena i dessa beslutspunkter ska 

bedrivas i egen regi enligt Lars Håkan Andersson (V) yrkande. 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att, när det gäller beslutspunkter 1, 2 

och 3, besluta enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Lars Håkan Andersson (V) 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att besluta enligt 
arbetsutskottets förslag när det gäller beslutspunkt 4 och finner att nämnden beslutar 

så. 

Reservation 

Lars Håkan Andersson (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: ”Vänsterpartiet 
reserverar sig mot punkt 1–3 i beslutet till förmån för att verksamheterna ska drivas i 

kommunens egen regi.” 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 81  

Svar på remiss om att tillgängliggöra och 
upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem 

OSN-2022-00378 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att gemensamt med socialnämnden avge yttrande till Socialdepartementet 
enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett möjligheten att upprätta och 
tillgängliggöra information ur deras register över Hem för vård och boende (HVB), 
stödboende för barn och unga och särskilda ungdomshem. Uppsala kommun har givits 

möjlighet att yttra sig över utredning och de förslag som IVO lämnat. 

Socialnämnden beslutade 1 september 2022 att avge ett likalydande yttrande till 
Socialdepartementet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2022 

• Bilaga, Yttrande till Socialdepartementet 

Remissunderlagen finns att läsa på regeringens webbplats. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets 

förslag och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 82 

Informationsärenden 

Återrapport avtals- och uppdragsuppföljning 

Johan Eikman, avdelningschef, rapporterar om de avtalsuppföljningar förvaltningen 
har genomfört under perioden maj–september 2022. 

Uppföljning av den politiska satsningen på LSS-boenden 

Carl Filip Tjeder, fastighetschef, och Emelie Nyström, strateg, fastighetsstaben, 

informerar nämnden om aktuellt läge när det gäller den politiska satsningen på 
LSS-boenden. 

Digitala inköp, dagligvaruhandeln 

Evelyn Widenfalk Ehlin, strateg, informerar nämnden om ärendet Digitala inköp som 
äldrenämnden ska besluta om på sitt sammanträde den 29 september 2022 och som 

även berör omsorgsnämndens målgrupp som har hemtjänst. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Omsorgsnämndens sammanträde stängs för allmänheten. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 83 

Förvaltningsdirektörens information 
Under förvaltningsdirektörens information får nämnden information om följande. 

Ny HR-chef 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, presenterar den nya 

HR-chefen Jesper Gullstrand. 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Förvaltningsdirektören informerar om förändringar inom Hälso- och 

sjukvårdsavdelningen. 

Kostnadsökningar 2023 

Förvaltningsdirektören informerar om de kostnadsökningar förvaltningen ser 

inför 2023. 

Covid-19 

Förvaltningsdirektören informerar nämnden om aktuellt läge inom nämndens 

verksamheter när det gäller Covid-19. 

Beslut om energianvändning 

Förvaltningsdirektören informerar nämnden om kommunstyrelsens beslut den 28 

september 2022 om energianvändning. 

Lägesrapporter 

Åsa Markström, stabschef, ger nämnden lägesrapporter när det gäller Labanskolan, 

Tallkrogen samt den Estetiska verksamheten. 

Personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta 

Anna Lennartsson, avdelningschef, informerar nämnden om verksamheten Personligt 

ombud. 

Kulturveckan 

Liselotte Engqvist, avdelningschef, informerar nämnden om Kulturveckan som fyller 

30 år och går av stapeln 14–20 november 2022.  
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 84  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 17 augusti till 20 september 2022 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 17 augusti till 

20 september 2022 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under augusti 2022 

2. Protokoll, omsorgsnämndens individutskott 22 augusti 2022 

3. Protokoll, omsorgsnämndens individutskott 20 september 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbesluten 

för perioden och lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 85  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 17 augusti till 20 september 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera vård- och omsorgsförvaltningens informationsbrev, daterat 

23 september 2022, till dem som går på eller står i kö till Estetisk verksamhet till 
protokollet, 

2. att notera Uppsala kommuns funktionsrättsråds inbjudan till möte om 

hjälpmedel den 7 oktober 2022 till protokollet, samt 

3. att i övrigt notera anmälningsärenden för perioden 17 augusti till 

20 september 2022 till protokollet enligt förteckning. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen nedan över anmälningsärenden för 
perioden 17 augusti till 20 september 2022. 

• Meddelande från IVO 19 augusti 2022 

• Dom från förvaltningsrätten 30 augusti 2022 

• Information från plan- och byggnadsnämnden, 19 augusti 2022, om Detaljplan 
för del av Kvarteret Trudhems granskning mellan 19 augusti och 

9 september 2022 

• Information från plan- och byggnadsnämnden, 26 augusti 2022, om Detaljplan 
för del av Kvarteret Mössebergs granskning mellan 26 augusti och 

16 september 2022 

• Skrivelse från Attention Uppsala, 3 september 2022 

• Svar från ordförande i omsorgsnämnden till Attention Uppsala, 

16 september 2022 

• Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i omsorgen 
7 september 2022 

• Information från plan- och byggnadsnämnden, 9 september 2022, om 
Detaljplan för Fullerö skolområdes samråd mellan 9 september och 
21 oktober 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

• Webbinarium, Jag gör politik, 6 oktober 2022 14.00–16.00 

• Klimatdialogen – Utbildning för beslutsfattare, inbjudan från länsstyrelsen, 22 
och 29 november samt 6 december 2022 

• Protokoll, vård- och omsorgsförvaltningens samverkan 17 juni 2022 

• Protokoll, omsorgsnämnden 24 augusti 2022 

• Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 20 september 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan notera anmälningsärendena för perioden, 
med tillägg av förvaltningens informationsbrev till deltagare på Estetisk 
verksamhet och inbjudan från Uppsala funktionsrättsråd till möte om hjälpmedel, 
till protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 86 

Rapporter från förtroendevalda 
Lars Håkan Andersson (V) rapporterar om FUB:s storkonferens den 7 september 2022. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 87 

Frågor från nämndens ledamöter 
Omsorgsnämndens ledamöter anmäler inga frågor. 


	Omsorgsnämndens protokoll onsdagen den 28 september 2022
	Plats och tid
	Paragrafer
	Justering
	Protokollförare

	Närvarande
	Beslutande
	Ej tjänstgörande ersättare
	Övriga närvarande
	Deltar vid föredragning



	§ 75
	Val av justerare samt justeringsdag
	§ 76
	Fastställande av föredragningslista
	§ 77
	Verksamhetsplan och budget – delårsuppföljning per augusti 2022
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	§ 78
	Internkontrollplan 2022, uppföljning per augusti
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	§ 79
	Rapport av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 30 juni 2022
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	§ 80
	Upphandling och drift av sju boenden – LSS
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Beslutsgång
	Reservation

	§ 81
	Svar på remiss om att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	§ 82
	Informationsärenden
	Återrapport avtals- och uppdragsuppföljning
	Uppföljning av den politiska satsningen på LSS-boenden
	Digitala inköp, dagligvaruhandeln

	§ 83
	Förvaltningsdirektörens information
	Ny HR-chef
	Hälso- och sjukvårdsavdelningen
	Kostnadsökningar 2023
	Covid-19
	Beslut om energianvändning
	Lägesrapporter
	Personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta
	Kulturveckan

	§ 84
	Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för perioden 17 augusti till 20 september 2022
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsgång

	§ 85
	Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för perioden 17 augusti till 20 september 2022
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsgång

	§ 86
	Rapporter från förtroendevalda
	§ 87
	Frågor från nämndens ledamöter

