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LeJ Uppsala 
kommun 

Sida 2 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 

Loa Mothata (S), närvarar på distans 

Carolina Bringborn (M), närvarar på distans 

Mirjana Gavran (S), närvarar på distans 

Peter Waara (S), närvarar på distans 

Annika Olsson (S), närvarar på distans 

Araxi Tadaros (MP), närvarar på distans 

Stig Rådahl (M), närvarar på distans 

Evelina Solenn (KD), §§ 19-27, närvarar på distans 

Lars-Håkan Andersson (V), närvarar på distans 

Mattias Jansson (SD), närvarar på distans 

Salem Sarsour (S), närvarar på distans 

Inger Liljeberg Kjelsson (M), närvarar på distans 

Lena Sandström (M), §§ 28-32, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kia Alfredsson (S), närvarar på distans 

Siri Strand (L), §§ 19-25, närvarar på distans 

Joakim Strandman (MP), närvarar på distans 

Lena Sandström (M), §§ 19-27, närvarar på distans 

Lena Floren (V), närvarar på distans 

Josef Safady Åhslund (Fl), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, närvarar på distans 

Carina Juhlin, biträdande förvaltningsdirektör, närvarar på distans 

Karin Brolin, Liselotte Engqvist, Christina Gustafsson, Åsa Markström och Lena Thalen, 

avdelningschefer, närvarar på distans 

Anna Lennartsson, tf. avdelningschef, närvarar på distans 

Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg, närvarar på distans 

Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 

Deltar vid föredragning 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, Rasmus Wennström, områdeschef, Jeanette Nordin, 

brukarombud, Camilla Viberg, verksamhetscontroller, och Carina Gustafsson, 

enhetschef. Samtliga närvarar på distans. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

M6 Y/4_ 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§19 

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

tillsammans med ordföranden den 26 mars 2021 på Stationsgatan 12. 

§20 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg av ärendet 

Tillfällig paus av daglig verksamhet i Uppsala kommuns egen regi, med anledning 

av ökat smittspridning av covid-19 som första beslutsärende. 

Justerandes signatur 

Ay V.
)
) y/J 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§21 

Informationsärenden 

Information från förvaltningen 

1. Karin Brolin, avdelningschef hälsa och sjukvård, informerar nämnden om smittläget 

inom förvaltningens verksamheter och Covid-19-vaccinering. 

2. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om 

förvaltningsledningens nya organisation inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

3. Rebecca Strand och Liz Holmquist, fastighetsstaben, ger nämnden en uppföljning 

av och statusuppdatering om boendeplanen enligt politisk satsning. 

4. Lena Thalen, avdelningschef myndighet omsorgsnämnden, informerar nämnden 

om resultatet av den brukarundersökning som avdelning myndighet genomförde i 

november 2020. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§22 

Tillfällig paus av daglig verksamhet i 
Uppsala kommuns egen regi, med anledning 
av ökad smittspridning av covid-19 

OSN-2021-00165 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att pausa de verksamheter inom daglig 

verksamhet i Uppsala kommuns egen regi, som omfattas av smittskyddets 

rekommendationer. 

Pausen bör ske så snart som möjligt, fram till och med 7 april 2021. 

2. att rekommendera externa leverantörer av daglig verksamhet att under samma 

period pausa sina verksamheter, om de omfattats av smittskyddets 

rekommendationer. 

3. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ersättning under den tidsperiod 

som externa leverantörer väljer att pausa sin verksamhet, enligt 

rekommendationen i punkt 2 ovan. 

4. att under perioden 25 mars till 31 december 2021 delegera till 

förvaltningsdirektör att fatta beslut om att pausa daglig verksamhet i 

Uppsala kommuns egen regi, om så krävs på grund av smittspridning av covid-19. 

5. att under perioden 25 mars till 31 december 2021 delegera till 

förvaltningsdirektör att ge rekommendationer till externa leverantörer om att 

pausa daglig verksamhet om så krävs på grund av smittspridning av covid -19 samt 

att besluta om särskilda ersättningsvillkor för de externa leverantörer som med 

anledning av sådan rekommendation pausar sin verksamhet 

Sammanfattning 

På grund av ökad smittspridning av covid-19 inom daglig verksamhet, rekommenderar 

Smittskyddsenheten i region Uppsala att all daglig verksamhet inom Uppsala 

kommun, där majoriteten av brukare bor på LSS-boenden, pausas från och med nu 

och över påskhelgen, för att bryta smittspridningen, se bilaga 1. 

Justerandes signatur 

6 d'' 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

Förslaget innebär att tillfällig paus för daglig verksamhet som bedrivs av Uppsala 

kommuns egen regi och där en majoritet av brukarna bor på en LSS gruppbostad, 

snarast till och med 7 april 2021. 

På grund av rådande smittoläge, och för att möjliggöra snabba beslut, föreslås att 

nämnden delegerar till förvaltningsdirektör att fatta beslut om tillfällig paus av daglig 

verksamhet i Uppsala kommuns egen regi. Vidare föreslås förvaltningsdirektör att 

rekommendera motsvarande paus i externa verksamheter och fastställa annan 

ersättning för externa leverantörer vid en eventuell paus. Delegationen föreslås löpa 

under år 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021 

• Bilaga 1, Stängning av daglig verksamhet Uppsala kommun 

Yrkande 

Carolina Bringborn (M) yrkar att nämnden veckovis, med utgångsdatum från den 

7 april, ska informeras om 

• vilka verksamheter som har stängts, 

• hur många brukare som berörs, 

• vilka verksamheter i extern regi som har, respektive inte har, stängts, 

• hur många brukar som berörs av respektive beslut, samt, 

• vid avvikelse, rapportera den bedömning som legat till grund för beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser Carolina Bringborns (M) yrkande som ett tilläggsyrkande och frågar 

först om det är nämndens mening att bifalla eller avslå yrkandet. Ordföranden finner 

att nämnden beslutar att avslå yrkandet. 

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att besluta enligt liggande 

förslag och finner att nämnden beslutar så. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Air 
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Uppsala 
kommun 

Sida 7 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

Reservation 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg 

Kjelsson (M) reserverar sig mot beslutet att avslå Carolina Bringborns (M) yrkande: 

Det är väldigt många brukare och personal som berörs av ärendet som 

dessutom är hastigt berett utifrån rådande smittläge. Det råder vid det 

tillfälle som beslutet fattas en stor osäkerhet kring hur våra externa 

leverantörer kommer att agera och även stor osäkerhet kring om eller hur 

de kommer att drabbas ekonomiskt och därmed vilka incitament som 

finns att följa kommunens exempel. Det finns också en osäkerhet kring hur 

vår egen personal kommer att påverkas. Vårt förslag till beslut grundar sig i 

att alla i nämnden ska kunna känna sig väl informerade i mötet med 

brukare, personal och samarbetspartners samt att nämnden ska kunna 

agera skyndsamt och välinformerat vid ett förvärrat läge. Att den styrande 

majoriteten inte vill fatta ett beslut som säkerställer en löpande 

information till och öppenhet gentemot nämnden måste anses 

anmärkningsvärt. 

Särskilt yttrande 

Lars-Håkan Andersson (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande: 

Jag anser att nämnden behöver utveckla beslutet med gränser för hur 

långa nedstängningar som kan göras vid varje tillfälle, särskilt när det 

gäller förebyggande nedstängningar. Dessutom bör delegationen också 

innehålla begränsningar för hur många förlängningar som kan göras, vid 

varje tillfälle. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 8 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§23 

Ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2021 

OSN-2021-00021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt månadsbokslut per februari om -4,7 mnkr. 

Sammanfattning 

lfebruari är det främst avdelning arbete och bostad, -3,8 m nkr, och 

socialpsykiatri, -3,1 mn kr, som visar underskott. För avdelning arbete och bostad beror 

underskottet främst på att personalbehovet underskattades i budget på två 

boendeen heter samt att daglig verksamhet har lägre intäkter till följd av fortsatt lågt 

deltagande. För avdelning socialpsykiatri beror underskottet främst på att område 

assistans inte lyckats anpassa personalkostnaderna efter lägre volymer och till följd av 

ett antal ärenden som kräver högre bemanning än ersättningen medger. 

Avdelning myndighet visar per februari ett överskott om 1,5 nnnkr. Det är främst en 

effekt av lägre volymer avseende personlig assistans samt intensivt arbete för 

kostnadskontroll. Även kostnaderna för daglig verksamhet, hemtjänst och 

korttidsplatser avviker positivt mot budget, vilket beror av färre belagda dygn än i 

budget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021 

• Bilaga, Omsorgsnämnden - ekonomiskt bokslut per februari 2021 

Justerandes signatur 

ket bK,6 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§24 

Inrättande av en funktion för 
välfärdsutveckling 

OSN-2021-00120 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att inrätta en funktion för välfärdsutveckling. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade den 19 januari 2021, § 7, beslut att inrätta en gemensam 

ledningsorganisation för omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i syfte att samla 

förvaltningarna i en vård- och omsorgsförvaltning. Huvudskälet till sammanslagningen 

är att kommunen på ett effektivare och kraftfullare sätt ska kunna möta utmaningar 

inom vård -och omsorgsområdet. Vård och omsorg står inför stora reformerande 

utvecklingsbehov. Detta har bland annat belysts i pandemiarbetet samt den 

demografiska utvecklingen med en ökande andel kommuninvånare 80 år eller äldre 

som kommer kräva innovativa lösningar för att kunna tillgodose ökande behov av vård 

och omsorg. Region Uppsala utvecklar för närvarande också hälso- och sjukvården 

med den omfattande reformen Effektiv och nära vård 2030 vilket kommer att förändra 

förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvården. En samorganiserad vård-

och omsorgsförvaltning kan lättare ta sig an och dra nytta av reformen och utveckla ett 

fördjupat samarbete tillsammans med Region Uppsala kring till exempel geografisk 

nodorganisering och utvecklandet av vårdcentrum och närvårdsplatser i hemmet. 

För att kunna säkra välfärdsuppdraget behöver den nya vård- och 

omsorgsförvaltningen vila på stabil grund med fokus på brukarnas livskvalitet vilket 

aktiviteter och åtgärder ska utgå ifrån. Till hjälp i detta arbete föreslår förvaltningen att 

en tjänst med titeln välfärdsutvecklare tillsätts för att hålla ihop detta arbete. 

Välfärdsutvecklarens ska initialt ta fram en plan som beskriver utvecklingsområden 

och aktiviteter för hur välfärdsuppdraget inom äldrenämnden och omsorgsnämnden 

ska säkras. Planen ska tas fram i samverkan med förvaltningens medarbetare, brukare, 

fackliga parter, politiken och berörda i civilsamhället. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 10 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

Tjänsten kommer organisatoriskt vara knuten till avdelningen för systemledning men 

kommer att arbeta förvaltningsövergripande. Välfärdsutveckla ren kommer att arbeta 

nära både äldrenämnden och omsorgsnämnden och regelbundet rapportera till 

respektive nämnd hur arbetet fortskrider. Förvaltningen kommer att påbörja 

rekryteringen så snart förslaget antas av berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 11 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§25 

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
31 december 2020 

OSN-2020-00167 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 §SoL och 9 § LSS som 31 

december 2020 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 

verkställighet pågått i mer än tre månader. 

Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 

kap. 6 f-h §§SoL och 28 f-h §§ LSS. 

2. att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

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 långtid som gått sedan varje beslut togs. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2021 

• Bilaga la, Sammanställning ej verkställda SoL-och LSS-beslut kvartal 4, 2020 

• Bilaga lb, Tid för verkställighet kvartal 4,2020 

• Bilaga 2, Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige daterad 24 mars 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 12 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§26 

Brukarombudets årsrapport 2020 

OSN-2021-00112 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att överlämna brukarombudets årsrapport 2020 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Brukarombudet i Uppsala kommun har i uppdrag att årligen skriva en rapport till 

kommunfullmäktige.1 rapporten beskrivs vad brukarombudet uppmärksammat och 

genomfört under det senaste verksamhetsåret. Det som framkommer i rapporten är en 

bild av situationen och ska inte ses som heltäckande. 

!årets rapport uppmärksammas kommunens krisarbete under pandemin, 

kompetensbehov inom skola och socialtjänst, behov av struktur för brukarinflytande, 

tillgänglig information, boendefrågor för personer med funktionsnedsättning och 

uppföljning och implementering av Program för full delaktighet. Brukarombudet har 

därutöver uppmärksammat att situationen inte har förbättrats för personer med 

neurologiska funktionsnedsättningar när det gäller rehabilitering och boendefrågor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2021 

• Bilaga, Brukarombudets årsrapport 2020 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 13 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§27 

Riktlinjer socialtjänstlagen (SoL) 

OSN-2021-00072 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att omsorgsnämnden ska anta förvaltningens förslag om Riktlinjer för 

biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (2001:453) inom omsorgsnämnden i 

Uppsala kommun enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

januari 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram riktlinjer för biståndsbedömning 

enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en mer jämlik och rättssäker 

biståndsbedömning. 

Riktlinjerna utgår från socialtjänstlagen (2001:453) och ska vara ett stöd för 

biståndshandläggare vid bedömning av rätt till insatser för enskilda som ansöker om 

insatser hos omsorgsnämnden. Riktlinjerna ska ses som ett stöd. Rätten till insats 

prövas alltid och i varje enskilt fall individuellt. 

Den ursprungliga planen var att förslaget skulle kunna presenteras i maj 2020. 

Pandemin har dock fördröjt arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2021 

• Bilaga, Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

inom omsorgsnämnden i Uppsala kommun 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 14 (19) 

Onnsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§28 

Svar på kommunrevisionens 
uppföljningsgranskning - Effekter av 
kommunrevisionens fördjupade granskningar 
år 2017-2018 

OSN-2020-00915 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag i bilaga 1, samt 

2. att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har begärt yttrande över den uppföljningsgranskning av 

revisionsgranskningar genomförda inom kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, 

socialnämnden och äldrenämnden under åren 2017-2018. 

Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: Har 

berörda nämnder vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och 

rekommendationer utifrån genomförda granskningar? 

Inom omsorgsnämnden är fem av sex åtgärder helt genomförda och inom en åtgärd 

pågår ett förbättringsarbete utifrån de synpunkter och rekommendationer som givits. 

Omsorgsnämnden kan utifrån uppföljningsgranskningen konstatera att samtliga av 

kommunrevisionens rekommendationer tagits i beaktande. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2021 

• Bilaga 1, Svar på kommunrevisionens uppföljningsgranskning - Effekter av 

kommunrevisionens fördjupade granskningar år 2017-2018 

• Bilaga 2, Uppföljningsgranskning - Effekter av kommunrevisionens fördjupade 

granskningar 2017-2018 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 15 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§29 

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 10 februari-16 mars 2021 

OSN-2021-00022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 

10 februari-16 mars och lägga den till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under februari 2021, 

2. Delegationsförteckning Omsorgsnämnden 2021-02-10 till 2021-03-16. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Le.;J Uppsala 
kommun 

Sida 16 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§30 

Anmälningsärenden titt omsorgsnämnden för 
perioden 10 februari-16 mars 2021 

OSN-2021-00023 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 10 februari-16 mars 2021, enligt 

ärendets förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 

omsorgsnämnden för perioden 10 februari-16 mars 2021. 

1. Beslut från kammarrätten i Stockholm, 2021-02-09 

2. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-11 

3. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-12 

4. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-10 

5. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-16 

6. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-16 

7. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-18 

8. Föreläggande från förvaltningsrätten, 2021-02-19 

9. Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-19 

10.Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-23 

11.Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-23 

12.Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-26 

13.Dom från förvaltningsrätten, 2021-02-26 

14. Dom från förvaltningsrätten, 2021-03-10 

15.Dom från förvaltningsrätten, 2021-03-09 

16.Anmodan från kammarrätten, 2021-03-15. 

17.Dom från förvaltningsrätten, 2021-03-10 

18.Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg 

(SOU 2021:4) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 17 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

19. Svar på skrivelse om stöd till personer med fysiska funktionshinder till 

Eva Karlbom, Lena Lindqvist och Anna Högberg, Kuratorer, Regionens 

Specialistrehabiliteringsenhet, Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, 

2021-03-03 

20.Nyhetsbrev 03/03 2021 BOiU 

21. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021-03-09 

22. Detaljplaner som vunnit laga kraft - Information från plan- och byggnadsnämnden 

23. Protokoll omsorgsnämndens individutskott, 2021-02-10 

24. Protokoll från omsorgsnämnden, 2021-02-17 

25. Protokoll omsorgsnämndens individutskott, 2021-03-10 

26. Protokoll omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-03-15 

27. Protokoll från samverkansgrupp, 2021-03-16 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

§31 

Rapporter från förtroendevalda 
Stig Rådahi (M) och Loa Mothata (S) rapporterar från LSS-rådets sammanträde 

den 10 mars 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (19) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§32 

Frågor från nämndens ledamöter 
Lars-Håkan Andersson (V) ställer följande fråga: 

i Uppsala finns i dag ett antal ensamkommande ungdomar, som omfattas 

av den så kallade gymnasielagen. de ska alltså senast 6 månader efter 

genomförd utbildning ha skaffat tillsvidaretjänst, annars är de i lagens 

mening utvisningsbara. Flera av dem går eller har gått olika 

vårdutbildningar, särskilt undersköterska. Min fråga är: 

Har förvaltningen någon form av intresse, beredskap eller möjlighet att ta 

vara på denna resurs av utbildade ungdomar innan de utvisas från 

Sverige? 

Åsa Holmstrand, HR-chef, svarar på frågan under sammanträdet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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