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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 
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Omsorgsnämndens protokoll onsdagen 
den 18 maj 2022 

Plats och tid  

Stadshuset KF-salen 2:E04, klockan 16:00–18:20 

Paragrafer 

39–49 

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 2022-05-18 

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

Protokoll 2022-05-18 

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) 
Mirjana Gavran (S) 
Annika Olsson (S) 

Peter Waara (S) 
Salem Sarsour (S) 

Araxi Tadaros (MP) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C) 

Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 

Mattias Jansson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ida Harju Håkansson (S) 

Anita Björklund Hammarberg (L) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 

Lena Sandström (M) 

Hélène Brodin Rheindorf (KD) 

Lena Florén (V) 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 

Åsa Markström, stabschef 
Karin Brolin och Liselotte Engqvist, avdelningschefer 
Åsa Holmstrand, HR-chef 

Rasmus Wennström, enhetschef 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig 

Cecilia Ekdahl, kommunikationsansvarig 
Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Deltar vid föredragning 

Martin Larsson, uppdragsstrateg, närvarar på distans 

Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, närvarar på distans 
Magnus Hjort, controller, närvarar på distans 
Anna-Terese Sporrong, innovationsledare, närvarar på distans 

Johan Eikman, enhetschef 

  



Sida 4 (16) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 39 

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

tillsammans med ordföranden den 23 maj 2022. 

 

§ 40 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 41  

Remiss: Hälso- och sjukvårdens beredskap 

OSN-2022-00157 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i uppdrag att göra en 
översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i 

fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga 

att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. 

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila 
försvaret och underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). 

I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av 
utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att 
hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap. 

Uppsala kommun instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, men lämnar i 
yttrandet några synpunkter, bland annat utifrån behovet av förtydligande gällande att 

kommunernas uppdrag inom hälso- och sjukvården är starkt integrerat med 
socialtjänsten. Uppsala kommun anser vidare att det bör beaktas att den utökade 

planeringen mellan region och kommun kommer att medföra ökade kostnader, samt 
att ansvaret behöver tydliggöras när staten ingriper i det kommunala självstyret. 

Slutligen anser Uppsala kommun att regeringen behöver utreda möjligheten att 
tydliggöra krav på privata vårdgivare. 

Martin Larsson, uppdragsstrateg, och Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, föredrar ärendet. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2022 

• Bilaga 1, Yttrande över slutbetänkandet Utredningen om hälso- och 
sjukvårdens beredskap 

• Bilaga 2, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, Del 1, 

SOU 2022:6 

• Bilaga 3, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, Del 2, 
SOU 2022:6 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 42  

Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i 
Uppsala kommun 

OSN-2022-00215 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna reviderad riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun enligt 

ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Nuvarande Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun beslutades 

av äldrenämnden och dåvarande nämnden för vuxna med funktionshinder år 2013. 
Revideringar genomfördes år 2016 respektive år 2018. 

Väsentliga ändringar i aktuell revidering innefattar att verksamhetschef inte längre kan 

arbeta som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i den 
verksamhet där personen i fråga har ett verksamhetschefsansvar. Därtill har bland 
annat rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering tydliggjorts. 

Martin Larsson, uppdragsstrateg, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2022 

• Bilaga, Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 43  

Verksamhetsberättelse 2021 – Hälsa stöd vård 
och omsorg (HSVO) Uppsala 

OSN-2022-00213 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- 

och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 

Uppdraget omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom 
Uppsala kommun och i Region Uppsala. 

Politiska samrådet samt ledningsgruppen HSVO Uppsala ansvarar för planering och 

genomförande. Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med 
tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Den 11 februari 2022 godkändes verksamhetsberättelsen för 2021 av samråd HSVO 

Uppsala som svara mot de processer och aktiviteter som var fastställda i 
verksamhetsplan för 2021. Berörda politiska nämnder/styrelser är 

äldrenämnden (ÄLN), utbildningsnämnden (UBN), socialnämnden (SCN), 

arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden (OSN) samt vårdstyrelsen och 
sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Samråd HSVO Uppsala möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under 
majmötet sker uppföljning samt beredning av gemensamma prioriteringar inför 

kommande verksamhetsår. 

Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, deltar under överläggningen av ärendet. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 

• Bilaga, Verksamhetsberättelse 2021 – Hälsa stöd vård och omsorg (HSVO) 
Uppsala 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 44 

Informationsärenden 

Ekonomiskt bokslut per april 2022 

Magnus Hjort, controller, informerar om nämndens bokslut per april 2022. 

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget per april på 11 miljoner 

kronor och prognostiserar ett överskott mot budget på 1,4 miljoner kronor för helåret. 

Demokraticirkelns besök i Riksdagen 

Liselotte Engqvist, avdelningschef, informerar nämnden om Demokraticirkelns besök i 

Riksdagen. Demokraticirkeln är en cirkel som Ge makten vidare är engagerade i. 

Digital nattlig tillsyn 

Anna-Terese Sporrong, innovationsledare, informerar nämnden om förvaltningens 

arbete med digital tillsyn och välfärdsteknik. 

Redovisning av avtalsuppföljning 

Johan Eikman, enhetschef, informerar nämnden om förvaltningens 
avtalsuppföljningar. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Omsorgsnämndens sammanträde stängs för allmänheten. Nämnden beviljar i och 

med det Cecilia Ekdahl, kommunikationsansvarig, närvarorätt under den stängda 

delen av sammanträdet. 

  



Sida 12 (16) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 45 

Förvaltningsdirektörens information 
Förvaltningsdirektör Lenita Granlund informerar nämnden om 

• Uppsala kommuns utnämning till årets E-hälsokommun, samt 

• aktuellt läge inom nämndens verksamheter när det gäller Covid-19. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 46  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 20 april till 10 maj 2022 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 20 april 

till 10 maj 2022. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under april 2022 

2. Protokoll, omsorgsnämndens individutskott, 20 april 2022 

3. Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut om omsorgsnämndens yttrande till 

plan- och byggnadsnämnden om Detaljplan för del av kvarteret Sämund, 
20 april 2022 

4. Protokoll, omsorgsnämndens individutskott, 20 april 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 47  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 20 april till 10 maj 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att utse Loa Mothata (S), Lena Florén (V), Lars-Håkan Andersson (V) och övriga 

förtroendevalda som har möjlighet att delta på dialog med unga vuxna med 
psykisk ohälsa, Jag gör politik, den 1 och 15 juni 2022, och att arvode utgår för 

aktiviteten, 

2. att notera till protokollet att Lars-Håkan Andersson (V) och Lena Florén (V) 
genomförde en särskild partiaktivitet den 3 maj 2022, samt 

3. att i övrigt notera anmälningsärenden för perioden 20 april till 10 maj 2022 enligt 
ärendets förteckning till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen nedan över anmälningsärenden för 

perioden 20 april till 10 maj 2022. 

1. Dom från förvaltningsrätten 3 maj 2022, 

2. Svaromål till förvaltningsrätten 6 maj 2022, 

3. Begäran från IVO 9 maj 2022, 

4. Meddelande från IVO 9 maj 2022, 
5. Lars-Håkan Andersson (V) anmäler genomförd särskild partiaktivitet 

3 maj 2022, 

6. Inbjudan till dialog med unga vuxna med psykisk ohälsa, Jag gör politik, 1 och 
15 juni 2022, 16.00–18.15, 

7. Brev till kommunen angående upphandlingen av Iris Hadars estetiska program 
från deltagare på Iris Hadars estetiska program, 29 april 2022, 

8. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 20 april 2022, 

9. Protokoll, vård- och omsorgsförvaltningen samverkan 22 april 2022, 

10. Protokoll, omsorgsnämnden 27 april 2022, 

11. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 9 maj 2022. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 48 

Rapporter från förtroendevalda 
Mattias Jansson (SD) rapporterar om sitt studiebesök på Tallkrogen. 

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) och Loa Mothata (S) rapporterar om sitt deltagande 
på Kvalitetsmässan 2022 i Göteborg den 2 till 4 maj 2022. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-18 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 49 

Frågor från nämndens ledamöter 
Stig Rådahl (M) ställer fråga om nytt LSS-boende i Danmarks by enligt följande: 

Vid senaste mötet i LSS-rådet framkom det att i Danmarks by byggts 

14 LSS-lägenheter under 2021. Dessa lägenheter ligger i ett 

tvåvåningshus med sju lägenheter per våning. Att bygga 

LSS-lägenheter på detta sätt går emot Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

där följande anges: 

• Att antal boenden bör som regel vara 3–5 boenden 

• Att för att undvika en institutionell miljö bör en bostad med 

särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS inte vara belägen i 

nära anslutning till annan sådan bostad, eller andra bostäder 

som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda 

boendeformer för äldre. 

Av ovan nämnda fakta önskar jag en förklaring till varför dessa 

LSS-bostäder i Danmarks by uppförts på ovan nämnda sätt. 

Åsa Markström, stabschef, och Liselotte Engqvist, avdelningschef, svarar på 
Stig Rådahls (M) fråga och berättar att boendet i Danmarks by till en början var planerat 
för en annan målgrupp. Förvaltningen valde dock att byta inriktning till LSS-boenden 

på grund av bristen på sådana boenden i kommunen. Det finns nu tre LSS-boenden för 

tre olika målgrupper i Danmarks by. 


	Omsorgsnämndens protokoll onsdagen den 18 maj 2022
	Plats och tid
	Paragrafer
	Justering
	Protokollförare

	Närvarande
	Beslutande
	Ej tjänstgörande ersättare
	Övriga närvarande
	Deltar vid föredragning



	§ 39
	Val av justerare samt justeringsdag
	§ 40
	Fastställande av föredragningslista
	§ 41
	Remiss: Hälso- och sjukvårdens beredskap
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 42
	Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 43
	Verksamhetsberättelse 2021 – Hälsa stöd vård och omsorg (HSVO) Uppsala
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 44
	Informationsärenden
	Ekonomiskt bokslut per april 2022
	Demokraticirkelns besök i Riksdagen
	Digital nattlig tillsyn
	Redovisning av avtalsuppföljning

	§ 45
	Förvaltningsdirektörens information
	§ 46
	Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för perioden 20 april till 10 maj 2022
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 47
	Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för perioden 20 april till 10 maj 2022
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 48
	Rapporter från förtroendevalda
	§ 49
	Frågor från nämndens ledamöter

