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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 27 april 2022 

Plats och tid  

Stadshuset Dag Hammarskjöld 2E:B05, klockan 16:00–19:05 

Paragrafer 

27–38 

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 2022-04-27 

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

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Loa Mothata (S), ordförande 

Carolina Bringborn (M) 

Annika Olsson (S) 
Peter Waara (S) 
Salem Sarsour (S) 

Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C) §§ 27–35 

Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Mattias Jansson (SD) 

Anita Björklund Hammarberg (L) 
Lena Florén (V) 

Lena Sandström (M) 
Hélène Brodin Rheindorf (KD) §§ 36–38 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ida Harju Håkansson (S) §§ 32–38 
Hélène Brodin Rheindorf (KD) §§ 27–35 

Josef Safady Åhslund (FI) §§ 30–33 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, närvarar på distans 

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 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Deltar vid föredragning 

Liza Larsén Ogden, strateg, närvarar på distans 

Magnus Hjort, controller, närvarar på distans 
Osar Chirico, ekonom 
Ola Hansson, hjälpmedelsansvarig, närvarar på distans 

Hannes Vidmark, senior adviser på enheten för omvärld och ledningsstöd, 
kommunledningskontoret 
Christina Gustafsson, avdelningschef, och Therese Asplund, verksamhetsutvecklare, 
närvarar på distans 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 27 

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

tillsammans med ordföranden den 29 april 2022. 

 

§ 28 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 29  

Delårsuppföljning av verksamhetsplan 2022 per 
april samt ekonomiskt bokslut per mars 2022 

OSN-2021-00652 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa delårsuppföljningen av verksamhetsplan per april 2022 med 

korrigerad åtgärd i inriktningsmål 4, enligt ärendets bilaga 1, 

2. att fastställa ekonomiskt delårsbokslut per mars 2022, samt 

3. att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 

övergripande styrdokument Mål och budget 2022–2024 och visar hur nämndens politik 

bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. 

Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som 
den tilldelats.  

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av status för uppdrag, och 
åtgärder per april 2022 samt ekonomisk uppföljning per mars 2022. Uppföljningen är 

framtagen utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året, 

vilken utgår från de inriktningsmål och uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat 

nämnden. 

Vid delårsuppföljning per april sker ingen uppföljning på nämndens åtgärder, däremot 
bedöms status på kommunfullmäktiges uppdrag. 

Liza Larsén Ogden, strateg, och Magnus Hjort, controller, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2022. 

• Bilaga 1, Verksamhetsplan – delårsuppföljning per april 2022 

• Bilaga 2, Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Särskilt yttrande 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C), Evelina Solem (KD) och 
Lena Sandström (M) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande: 

Nu när pandemin verkar ha lugnat ned sig och nämndens verksamhet 

sakta är på väg tillbaka till det normala blir det också tydligt att 

överskottet från 2021 inte kommer att stå sig för 2022. Delårsbokslutet 

pekar dessutom på att det nuvarande överskottet i nämnden till stor 

del beror på extraintäkter från statsbidrag samt att vi har lägre volymer 

än budgeterat. Det sistnämnda behöver inte vara någonting positivt ur 

ett brukarperspektiv och orsaken till detta bör analyseras närmare. 

Utöver de effektiviseringskrav som är ålagda nämnden från 

Kommunfullmäktige verkar det inte ligga i den styrande majoritetens 

intresse att vända på några stenar för att hitta fler möjligheter till 

effektiviseringar. 

Just nu pekar helårsprognosen på 1 mnkr i överskott för nämnden. Vi 

hoppas förstås att den prognosen står sig, men det är mycket som 

tyder på att nämnden kommer att återgå till ett underskott i samma 

stund som statsbidragen för Covid 19 försvinner. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 30  

Internkontrollplan 2022, uppföljning per april 

OSN-2021-00653 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna internkontrollplan uppföljning per april, 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. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2022 

• Bilaga, Internkontrollplan 2022 – uppföljning per april 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 31  

Framtidens hälso- och sjukvård 

OSN-2022-00041 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
rekommendationer och åtgärder i enlighet med föredragningen i ärendet, samt 

2. att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden 

med uppföljning av arbetet i samband med årsbokslutet. 

Sammanfattning 

Under februarinämnden redovisades en konsultrapport som pekar ut en lämplig 

riktning för kommunens arbete kopplat till samverkan kring effektiv och nära vård. 
Rapporten lämnar flertalet rekommendationer och förslag till fortsatt arbete som faller 
väl ut och som nämnden ställer sig bakom. Dessa sammanfaller även med flera redan 

pågående eller planerade insatser, som därför får fortsatt stöd. Sådana är samarbete 
med regionen kring psykisk hälsa samt framtagandet av nyckeltal för att följa 

förflyttningen. Däremot framkommer i den samlade bilden av de aktiviteter som 
genomförs att det kan finnas utvecklingspotential när det gäller det 

kommunövergripande arbetet med fokus på effektiv och nära vård 2030 vad gäller 
hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Mot bakgrund av detta ger nämnden förvaltningen i uppdrag att förverkliga de 
rekommendationer och förslag till förbättringar som rapporten förslår och ber 

förvaltningen att återkomma med avrapportering kring den samlade utvecklingen 
i samband med årsbokslutet 2022. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2022 

• Bilaga 1, Åtgärdslista från rapport inklusive kort lägesrapportering i urval 

• Bilaga 2, Analys av utredningar och rapporter vad gäller kommunal hälso- och 
sjukvård, inklusive sammanställning och förslag till prioriteringar 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från Omsorgsnämnden sammanträde 
15 februari 2022 

 

  



Sida 10 (18) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 32  

Reviderad riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel till personer över 21 år 

OSN-2022-00102 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anta den nya riktlinjen för individuellt förskrivna hjälpmedel för personer 

över 21 år, 

2. att hjälpmedel ska kunna förskrivas inom följande produktområden: Personlig 

medicinsk behandling, Personlig vård, Förflyttning, Hjälpmedel i hushållet, 

Utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler, Kommunikation, 
information och varseblivning samt Hantering och transporter av produkter, 

3. att inte införa avgifter för hjälpmedel, 

4. att uppdra åt förvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för efterlevnad av 
riktlinjen, samt 

5. att förvaltningen inom 6 månader ska återrapportera till omsorgsnämnden hur 

implementeringen av riktlinjen fortskrider. 

Sammanfattning 

Handlingen Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år har 

omarbetats utifrån aktuell lagstiftning, kommunala styrdokument och erfarenheter 
sedan föregående riktlinjen togs i bruk 2017. 

Ola Hansson, hjälpmedelsansvarig, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2022 

• Bilaga, Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 33  

Överlämna ansvar för omsorgsresor i extern 
regi till Region Uppsala 

OSN-2022-00176 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att nämnden inte har något att erinra mot att ansvaret för planering och 

genomförande av resor till och från daglig verksamhet och som inte sker i egen regi 
överlämnas till region Uppsala under de förutsättningar som framgår av 

föredragningen i ärendet,  

2. att kostnaden för resa per brukare över tid inte ska öka som en följd av 
överflytten, 

3. att ändringar i nuvarande rutiner och överenskommelse om transportregler 
enligt bilaga 1 mellan vård- och omsorgsförvaltningen och gatu- och 
samhällsmiljönämnden görs i samverkan, 

4. att uppdra till förvaltningen att ombesörja att berörda på lämpligt sätt 

informeras, 

5. att nämnden i den del som berör omsorgsresor ges möjlighet att lämna 

synpunkter på den slutliga överenskommelsen mellan Uppsala kommun och 

region Uppsala, samt 

6. att överlämna detta beslut till kommunstyrelsen för fortsatt hantering av 
ärendet. 

Deltar inte i beslutet 

Lars-Håkan Andersson (V) och Lena Florén (V) deltar inte i beslutet. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Sammanfattning 

Regionen har genom sin trafik- och utvecklingsnämnd beslutat att överta ansvaret för 
den särskilda kollektivtrafiken från de kommuner som önskar. Bland annat ingår 
planering och genomförande av resor med färdtjänst till och från daglig verksamhet, så 

kallade omsorgsresor. För omsorgsnämnden innebär en sådan förändring inga 

skillnader mot idag. Planering och beställning sker från en regional central i stället för 
som idag den kommunala trafikcentralen.  

Nämnden förslås besluta att den under vissa förutsättningar inte har något att erinra 
mot att ansvaret enligt ovan flyttas till regionen. 

Hannes Vidmark, senior adviser på enheten för omvärld och ledningsstöd på 
kommunledningskontoret, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022 

• Bilaga 1, Överenskommelse avseende samordning av omsorgsresor med taxi 

daterad 1 juni 2021 

• Bilaga 2, Slutrapport daterad 31 oktober 2017, Samordning av särskild 

kollektivtrafik i Uppsala län 

• Bilaga 3, PM daterat 12 oktober 2021, Samordning av särskild kollektivtrafik i 
Uppsala län, framtida omfattning 

• Bilaga 4, Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens beslut 

datera 22 oktober 2021 

Särskilt yttrande 

Lars-Håkan Andersson (V) och Lena Florén (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt 

nedan. 

Vänsterpartiet i omsorgsnämnden avger följande särskilda yttrande vad 

gäller överförande av omsorgsbehov till regionen: 

Med erfarenhet från kaoset vid starten av den senaste upphandlingen av 

samhällsbetalda resor, ser Vänsterpartiet i omsorgsnämnden det som en 

stor utmaning att överföra omsorgsresor i extern regi till regionen. Kanske 

en för stor utmaning. Ett liknande kaos utan att ha direkt politiskt 

inflytande får inte ske. 

Det är därför väldigt viktigt att omsorgsnämnden har ett tydligt inflytande 

vid den slutliga överföringen till regionen. Vänsterpartiet ser det också 

viktigt att en större andel av omsorgsresorna kan genomföras i egen regi, 

med personal som har kompetens att möta omsorgsnämndens brukare på 

bästa sätt. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Vi kommer att följa resultatet av det fortsatta arbetet och delta med 

konstruktiva förslag. I detta läge kan vi inte delta i beslutet eftersom så 

många frågor ännu är oklara. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 34  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 23 mars till 19 april 2022 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 23 mars till 

19 april 2022. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under mars 2022. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 35  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 23 mars till 19 april 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 23 mars till 19 april 2022 enligt 

ärendets förteckning till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen nedan över anmälningsärenden för 

perioden 23 mars till 19 april 2022. 

1. Dom från förvaltningsrätten den 22 mars 2022 

2. Beslut från förvaltningsrätten den 29 mars 2022 

3. Dom från kammarrätten den 7 april 2022 
4. Dom från förvaltningsrätten den 12 april 2022 
5. SKR:s inbjudan till politikerlunch 20 juni 2022 

6. Utbildningen Praktiskt självskydd för förtroendevalda, den 13 maj, 17 maj eller 

3 juni 
7. Synskadades Riksförbund, Ledsagarservice hotad, 8 april 2022 

8. Protokoll från vård- och omsorgsförvaltningens samverkan 29 mars 2022 
9. Protokoll, omsorgsnämnden 30 mars 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 36 

Informationsärenden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Nytt synpunkthanteringssystem 

Christina Gustafsson, avdelningschef, och Therese Asplund, verksamhetscontroller, 
informerar nämnden om kommunens gemensamma synpunkthanteringssystem. 

Individens behov i centrum (IBIC) och nytt ärendehanteringssystem 

Christina Gustafsson, avdelningschef, och Therese Asplund, verksamhetscontroller, 

informerar nämnden om implementeringen av arbetssättet IBIC som nu är genomförd i 

förvaltningen. Förvaltningen har i samspel med detta även infört ett nytt 
ärendehanteringssystem som heter LifeCare. 

Förvaltningsdirektörens informationspunkt 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om följande punkter. 

Framsteg 2021 

Utmärkelsen har tilldelats Tellus dagliga verksamhet 

Ansökan om valmöte 1 maj i Gottsunda och Valsätra med Rasmus Paludan 

Ansökan är ännu inte beviljad av polisen men den kan komma att påverka 
förvaltningens verksamheter i området på grund av risk för oroligheter. En 

krisberedskapsgrupp har inrättats i förvaltningen med anledning av detta. 

Information Attendo 

De brukare som berörs av hävningen av avtalet om hemtjänst med Attendo har nu valt 
ny utförare för hemtjänsten och övergången sker senast denna vecka. 

Film om Tallkrogen 

Informationen avslutas med att en kort film om Tallkrogen visas på sammanträdet.  



Sida 17 (18) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 37 

Rapporter från förtroendevalda 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Uppsala kommuns funktionsrättsråds sammanträde 

Lars- Håkan Andersson (V) rapporterar om Uppsala kommuns funktionsrättsråds 
sammanträde den 1 april 2022. 

Temadag med verksamhetsbesök 

Sammanträdets ordförande Loa Mothata (S) meddelar nämnden att den planerade 

temadagen med verksamhetsbesök blir den 1 juni 2022 och att program för dagen 

kommer senare. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-04-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 38 

Frågor från nämndens ledamöter 
Peter Waara (S) lyfter fråga om ny starttid för nämndens och utskottens 

sammanträden. Waara ser hellre en tidigare eller senare start för att bättre passa in 
sammanträdena med den egna arbetsdagen. Sammanträdets ordförande 

Loa Mothata (S) svarar att hon tar med frågan för vidare diskussion. 


	Omsorgsnämndens protokoll onsdagen den 27 april 2022
	Plats och tid
	Paragrafer
	Justering
	Protokollförare

	Närvarande
	Beslutande
	Ej tjänstgörande ersättare
	Övriga närvarande
	Deltar vid föredragning



	§ 27
	Val av justerare samt justeringsdag
	§ 28
	Fastställande av föredragningslista
	§ 29
	Delårsuppföljning av verksamhetsplan 2022 per april samt ekonomiskt bokslut per mars 2022
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Särskilt yttrande

	§ 30
	Internkontrollplan 2022, uppföljning per april
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 31
	Framtidens hälso- och sjukvård
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 32
	Reviderad riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 33
	Överlämna ansvar för omsorgsresor i extern regi till Region Uppsala
	Beslut
	Deltar inte i beslutet
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Särskilt yttrande

	§ 34
	Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för perioden 23 mars till 19 april 2022
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 35
	Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för perioden 23 mars till 19 april 2022
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 36
	Informationsärenden
	Beslut
	Nytt synpunkthanteringssystem
	Individens behov i centrum (IBIC) och nytt ärendehanteringssystem
	Förvaltningsdirektörens informationspunkt
	Framsteg 2021
	Ansökan om valmöte 1 maj i Gottsunda och Valsätra med Rasmus Paludan
	Information Attendo
	Film om Tallkrogen


	§ 37
	Rapporter från förtroendevalda
	Beslut
	Uppsala kommuns funktionsrättsråds sammanträde
	Temadag med verksamhetsbesök

	§ 38
	Frågor från nämndens ledamöter

