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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
Stig Rådahl (M), närvarar på distans
Diana Zadius (C), närvarar på distans
Evelina Solem (KD), §§ 84–96 och del av § 97, närvarar på distans
Lars-Håkan Andersson (V), närvarar på distans
Mattias Jansson (SD), närvarar på distans
Kia Alfredsson (S), närvarar på distans
Ida Harju Håkansson (S), närvarar på distans
Anita Björklund Hammarberg (L), närvarar på distans
Joakim Strandman (MP), närvarar på distans
Inger Liljeberg Kjelsson (M), del av § 97, § 98 och § 99, närvarar på distans
Ej tjänstgörande ersättare
Inger Liljeberg Kjelsson (M), §§ 84–96 och del av § 97, närvarar på distans
Lena Sandström (M), närvarar på distans
Lena Florén (V), närvarar på distans
Josef Safady Åhslund (FI), närvarar på distans
Övriga närvarande
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör
Åsa Markström och Christina Gustafsson, avdelningschefer
Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef
Karin Brolin, Liselotte Engqvist och Lena Thalén, avdelningschefer, närvarar på distans
Thomas Karlsson, enhetschef, närvarar på distans
Rikard Sörell, ekonomistrateg, närvarar på distans
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig, närvarar på distans
Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans
Deltar vid föredragning
Charlotta Almlöf, Jessica Dahl, Martin Larsson, Joel Strandberg, Evelyn Widenfalk Edin,
uppdragsstrateger, Oscar Chirico, ekonom, och Camilla Viberg, verksamhetscontroller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Val av justerare samt justeringsdag
Omsorgsnämnden utser Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll
tillsammans med ordföranden den 4 oktober 2021 på Stationsgatan 12.

§ 85
Fastställande av föredragningslista
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista med ändringen att
ärende 6, Förlängning av habiliteringsersättning vid sjukdom eller vid avbrott i
verkställighet, utgår.
Nämnden ges kort information om att ärendet inte längre är aktuellt på grund av
förändrade förutsättningar och rekommendationer när det gäller Covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Verksamhetsplan och budget 2021–2023
– delårsuppföljning per augusti
OSN-2020-00843
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att fastställa Verksamhetsplan och budget 2021–2023, uppföljning per augusti
enligt bilaga 1,
2. att fastställa ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2021 enligt bilaga 2, samt
3. att överlämna dessa till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
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.
Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som
den tilldelats.
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 som
omsorgsnämnden upprättat för året, vilken utgår från de inriktningsmål och uppdrag
som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.
Jessica Dahl, uppdragsstrateg, och Oscar Chirico, ekonom, föredrar ärendet.
Nämnden delges under föredragningen en korrigering av uppdraget under
inriktningsmål 3 som i tjänsteskrivelsen felaktigt har noterats som försenat.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2021
Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per augusti
Bilaga 2, Delårsbokslut augusti 2021

Utdragsbestyrkande

Sida 5 (22)

Omsorgsnämnden
Protokoll

Datum:
2021-09-28

§ 87
Internkontrollplan 2021
– uppföljning per augusti
OSN-2020-00844
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att godkänna Internkontrollplanens uppföljning per augusti, enligt ärendets
bilaga.
Sammanfattning
I omsorgsnämndens internkontrollplan finns kontrollmoment inom fem områden:
•
•
•
•
•

verksamhetskontroller
system och rutiner
efterlevnad av regler, policyer och beslut
oegentligheter, mutor och jäv.
finansiell kontroll

Dessa områden granskas vid olika tidpunkter på året. Granskningen vid
delårsuppföljning per augusti 2021 är genomförd inom områdena
verksamhetskontroller, finansiell kontroll, oegentligheter, mutor och jäv samt system
och rutiner.
Nämndens interna kontrollarbete pågår enligt plan och avrapportering genomförs tre
gånger per år. Detta är en utökning av rapporteringstillfällen, då det i gällande
styrdokument; Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas planering, uppföljning
och internkontroll framgår att uppföljningsrapport endas ska anmälas till
kommunstyrelsen vid årets slut.
Oscar Chirico, ekonom, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2021
Bilaga, Interkontrollplan 2021 – Uppföljning per augusti

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Yttrande om förslag till Mål och budget 2022
med plan för 2023–2024
OSN-2021-00458
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att fastställa yttrande om förslag till Mål och budget 2022 med plan
för 2023–2024 enligt bilaga 1,
2. att fastställa förslag på taxor och avgifter enligt bilaga 2,
3. att fastställa förslag på ersättningar till utförare 2022 inom lagen om
valfrihetssystem (LOV)och personlig assistans enligt bilaga 3,
4. att fastställa förslag på fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och
externa utförare inom ansvarsområdet enligt bilaga 4, samt
5. att överlämna dessa till kommunstyrelsen tillsammans med bilaga 5.
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
lämnar även in en beskrivning av kommunalt finansierad verksamhet där planerad
fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inom
ansvarsområdet framgår.
Jessica Dahl, uppdragsstrateg, Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, Rikard Sörell,
ekonomistrateg, och Oscar Chirico, ekonom, föredrar ärendet.
Nämnden delges under föredragningen information om att utredningen om avgifter för
hjälpmedel just nu är vilande på direktiv från ordföranden i omsorgsnämnden
respektive äldrenämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021
Bilaga 1, Föreslagna justeringar
Bilaga 2, Justering av taxor och avgifter
Bilaga 3, Ersättningar till utförare inom LOV och personlig assistans 2022
Bilaga 4, Förslag på planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi
och externa utförare
Bilaga 5, Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 28 september 2021
Bilaga 6, Mål och budget 2022 med plan för 2023–24 – Yttrandeversion

Reservation
Carolina Bringborn (M) och Stig Rådahl (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till partiets eget förslag till mål och budget i kommunfullmäktige.
Deltar inte i beslutet
Lars-Håkan Andersson (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till partiets eget förslag
till mål och budget i kommunfullmäktige.
Evelina Solem (KD) deltar inte i beslutet med hänvisning till partiets eget förslag till mål
och budget i kommunfullmäktige.
Diana Zadius (C) deltar inte i beslutet med hänvisning till partiets eget förslag till mål
och budget i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Statsbidrag till habiliteringsersättning
för 2021
OSN-2021-00139
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att anta förvaltningens förslag för användande av statsbidrag till
habiliteringsersättning, enligt ärendebeskrivningen i underlaget.
Sammanfattning
Regeringen har avsatt 350 mnkr i stimulansmedel för att införa eller höja
habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Uppsala kommun har rekvirerat 8 573 000 kronor från Socialstyrelsen som fördelar
stimulansbidraget till habiliteringsersättning för år 2021. Bidraget får användas i syfte
att införa eller höja en låg dagpenning för personer som deltar i daglig verksamhet
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. På grund av covid-19
ändrades villkoren för bidraget. Ändringen innebär att bidraget får användas till att
betala ut habiliteringsersättning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de
som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av
smittorisk. Medlen får endast användas under år 2021.
Användningen av de rekvirerade medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen under
våren 2022. Om inte hela statsbidraget används under år 2021, ska återstoden
återbetalas till Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, Dnr 9.2–546/2020).
Förslaget av användandet av statsbidraget är uppdelat i tre områden:
(1) Förslaget innebär att deltagaren ska få ytterligare 44 kronor extra per närvarodag
på daglig verksamhet samt de dagar man erhållit habiliteringsersättning vid
sjukdom eller avbrott i verkställighet (OSN-2020-00270).
Extraersättningen är temporär och utbetalas endast under år 2021. Förvaltningen
avser att utbetala den retroaktivt. Extraersättningen avser perioden 1 januari till
30 november år 2021 och utbetalas i december år 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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(2) En höjning av habiliteringsersättningen gjordes under år 2020 och 2021 i Uppsala
med en krona. Bibehållande av nuvarande habiliteringsersättning utefter
höjningen från föregående år och höjningen i år finansieras med en del av
statsbidraget.
(3) Statsbidraget används till den kostnad som omsorgsnämnden har haft för
införande och förlängning av habiliteringsersättning vid sjukdom eller vid avbrott i
verkställighet (OSN-2020-00270).
Joel Strandberg, strateg, deltar vid föredragningen av ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2021
Bilaga 1, Statsbidrag habiliteringsersättning för 2021, anvisningar
Bilaga 2, Statsbidrag habiliteringsersättning för 2021, fördelningslista

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Estetisk verksamhet för unga personer med
psykisk funktionsnedsättning
OSN-2021-00357
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att upphandla estetisk verksamhet med arbetsträning efter att avtalstiden med
Iris Hadar löper ut 30 juni 2022, och
2. att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att genomlysa behovet av
estetisk verksamhet med arbetsträning för nämndens målgrupp.
Sammanfattning
Estetisk verksamhet med arbetsträning som drivs av Iris Hadar AB har upphandlats av
Uppsala kommun sedan 2008. Verksamheten låg tidigare under
arbetsmarknadsnämndens ansvar men då man ansåg att de personer som deltog i
verksamheten stod långt från arbetsmarknaden flyttades verksamheten över till
omsorgsnämndens ansvar 1 juli 2015.
Den estetiska verksamheten med arbetsträning är en öppen verksamhet som vänder
sig till personer mellan 18 och 30 år med psykisk funktionsnedsättning. Enligt avtalet
ska personer hänvisas till verksamheten av Uppsala kommun, Region Uppsala,
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Den estetiska verksamheten har 25
platser och de har ett grundprogram där deltagarna kan pröva olika tekniker och
uttryckssätt, som bild, keramik, musik och skrivande. Utöver det så har deltagarna
möjlighet till praktik och arbetsträning hos externa arbetsgivare. Deltagarna kan delta i
verksamheten i upp till två år. Syftet med verksamheten är att ge unga vuxna med
psykisk funktionsnedsättning möjligheter att utifrån sina förutsättningar få möjlighet
att utveckla sin arbetsförmåga och därefter så långt som möjligt kunna försörja sig
genom eget arbete eller studier.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under våren 2021 utfördes en verksamhetsuppföljning där förvaltningen utförde
intervjuer och granskade olika dokument. Vid granskning av inskickad statistik
framkom att under åren verksamheten funnits inom omsorgsnämndens ansvar så har
platserna till största del tillsatts av personer som blivit remitterade från
arbetsmarknadsförvaltningen samt från regionen, endast ett fåtal personer har
hänvisats från omsorgsnämndens verksamheter. Under 2021 har antal hänvisade från
regionen ökat och det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om det är en effekt av
pandemin.
I nuläget är 36 % av deltagarna hänvisade från arbetsmarknadsförvaltningen, 58 % är
hänvisade från regionen, 3 % från arbetsförmedlingen och 3 % från omsorgsnämndens
verksamhet. De deltagare som hänvisas från arbetsmarknadsförvaltningen följs
regelbundet upp då de ställer vissa krav på närvaro för att få ekonomiskt bistånd.
I reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun framgår att
arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. Omsorgsnämnden
bedriver öppna förebyggande insatser för personer med psykiska
funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheter som
nämnden idag driver förutom Estetisk verksamhet med arbetsträning är bland annat
Snidar, IPS-arbetscoacher, Supported Education samt olika träffpunkter.
Förvaltningen ser att verksamheten bör upphandlas igen under en begränsad tid för att
dels följa utvecklingen vad gäller att fler personer hänvisas från regionen, dels för att
genomlysa vilket behov av denna öppna insats som finns för nämndens målgrupp.
Charlotta Almlöf, strateg, deltar vid föredragningen i ärendet.
Beslutsunderlag
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Yttrande över slutbetänkandet Ombuds
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården
OSN-2021-00351
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att 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.
Evelyn Widenfalk Ehlin och Martin Larsson, uppdragsstrateger, föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021
Bilaga 1, Yttrande över slutbetänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
Bilaga 2, Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Yttrande över delbetänkandet SOU 2021:34,
Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
OSN-2021-00352
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1.
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat betänkandet Börja med barnen! Sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) till Uppsala kommun för yttrande
senast 3 oktober 2021. Uppsala kommun svarar genom omsorgsnämnden,
socialnämnden och utbildningsnämnden i ett gemensamt yttrande.
Utredningen föreslår att det hälsobefrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och
sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram
och implementeras i hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår också att
lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav
på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs. Betänkandet
kan läsas i sin helhet på Regeringskansliets webbplats.
Evelyn Widenfalk Ehlin, uppdragsstrateg, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021
Bilaga 1, Yttrande över delbetänkandet SOU 2021:34, Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Bilaga 2, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (del 1)
Bilaga 3, Konsekvensanalyser av utredningens förslag

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Rapport av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
30 juni 2021
OSN-2021-00233
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som
30 juni 2021 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 § SoLoch 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, och Lena Thalén, avdelningschef myndighet,
föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021
Bilaga 1a, Sammanställning av ej verkställda SoL-och LSS-beslut
kvartal 2, 2021
Bilaga 1b, Tid för verkställighet kvartal 2, 2021
Bilaga 2, Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 30 juni 2021
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§ 94
Beslut om att bevilja deltagande på
Kvalitetsmässan den 7–9 mars 2022 för
Angelique Prinz Blix och Loa Mothata
Omsorgsnämnden beviljar nämndens ordförande Angelique Prinz Blix (L) och vice
ordförande Loa Mothata (S) deltagande på Kvalitetsmässan den 7–9 mars 2022 i
Göteborg.

Justerandes signatur
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§ 95
Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för
perioden 18 augusti till 20 september 2021
OSN-2021-00022
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 18 augusti till
20 september 2021 och lägga den till protokollet.
Sammanfattning
Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt
1.
2.
3.
4.

Justerandes signatur

Lista över delegationsbeslut i individärenden under augusti 2021
Protokoll, omsorgsnämndens individutskott den18 augusti 2021
Yttrande till JO, 20 september 2021
Yttrande till JO, 20 september 2021

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (22)

Omsorgsnämnden
Protokoll

Datum:
2021-09-28

§ 96
Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för
perioden 18 augusti till 20 september 2021
OSN-2021-00023
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att notera anmälningsärenden för perioden 18 augusti till 20 september 2021,
enligt ärendets förteckning, till protokollet.
Sammanfattning
Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till
omsorgsnämnden för perioden 18 augusti till 20 september 2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Justerandes signatur

Föreläggande från förvaltningsrätten, 23 augusti 2021
Dom från förvaltningsrätten, 31 augusti 2021
Beslut från förvaltningsrätten, 3 september 2021
Underrättelse från förvaltningsrätten, 10 september 2021
Dom från förvaltningsrätten, 10 september 2021
Dom från förvaltningsrätten, 10 september 2021
Inbjudan till Anhörigriksdagen 9–10 november 2021
Fritid för alla-dagen, 25 september 2021
Inbjudan från Länsstyrelsen till Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? –
Utbildningsdag om strategisk styrning av funktionshindersarbetet den 21
oktober 2021
Svar på frågor från Carolina Bringborn (M) om mark för LSS samt hyresnivåer,
2 september 2021
Detaljplan från Hindsgavl på samråd 10 september t.o.m. 22 oktober 2021;
information från plan- och byggnadsnämnden
Protokoll, omsorgsnämnden 25 augusti 2021
Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 20 september 2021
Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2021,
1 december 2021

Utdragsbestyrkande

Sida 20 (22)

Omsorgsnämnden
Protokoll

Datum:
2021-09-28

§ 97
Informationsärenden
1. Kompetensutveckling
Åsa Holmstrand, HR-chef, och Christina Gustafsson, avdelningschef kvalitet och
utveckling, redogör för nämnden om arbetet med kompetensutveckling och
kompetensförsörjning inom nämndens verksamheter.
2. Presentation av nämndens välfärdsutvecklare
Karin Eduards, välfärdsutvecklare, presenterar sig för nämnden.
3. Covid-19
Karin Brolin, avdelningschef hälsa och sjukvård, informerar nämnden om aktuellt
läge inom nämndens verksamheter när det gäller Covid-19.
4. Morgondagens arbetsliv
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om planen för återgång
till normalt arbetsliv när Corona-rekommendationerna upphör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21 (22)

Omsorgsnämnden
Protokoll

Datum:
2021-09-28

§ 98
Rapporter från förtroendevalda
Loa Mothata (S), ordförande i LSS-rådet, rapporterar om LSS-rådets sammanträde
den 8 september 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22 (22)

Omsorgsnämnden
Protokoll

Datum:
2021-09-28

§ 99
Frågor från nämndens ledamöter
Stig Rådahl (M) lyfter fråga om deltagande på distans på nämndens sammanträden när
Corona-rekommendationerna upphör.
Ordförande Angelique Prinz Blix (L) svarar att information om detta kommer efter
den 4 oktober 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

