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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 måndagen 
den 20 mars 2023 

Plats och tid  

Stadshuset, Blenda Ljungberg, klockan 14:00–17:35 

Paragrafer 

23–37 

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 2023-03-20 

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

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Asal Gohari (S), ordförande 

Lars Håkan Andersson (V) 

Annika Olsson (S) 
Jonas Lundström (S) 
Staffan Yngve (S) 

Lena Florén (V) 
Cecilia Bergström (M) 

Johanna Engström (C) 
Anita Björklund Hammarberg (L) 
Mattias Jansson (SD) 

Stig Rådahl (M) 
Salem Sarsour (S) 

Albin Strandman (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) 

Charlotte Söderlund (S) 
Roine Thunberg (M) 

Karolina Wigenfeldt (C) 

Mikael Eriksson (UP), närvarar under utbildningspasset 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 

Åsa Markström, stabschef 

Karin Brolin, Liselotte Engqvist, Anna Lennartsson, Magdalena Nyman och 
Lena Thalén, avdelningschefer 
Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 
Rikard Sörell, strategisk ekonomichef sociala verksamheter 

Jennie Eklund, tf. HR-chef 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig 
Johan Eikman och Rasmus Wennström, enhetschefer 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Deltar vid föredragning 

Per Johansson, upphandlare 

Susanne Söderberg, samordningschef 
Lena Sjöberg, närvårdsstrateg 
Jeanette Nordin, brukarombud 

Elisabeth Ramén, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Nämndutbildning 

1. Upphandling 

Förvaltningens upphandlare föreläser om nämndens upphandlingar och hur de 

går till. 

2. HSVO 

Förvaltningens samverkanschef och närvårdsstrateg föreläser om 
samverkansstrukturen mellan Region Uppsala och länets kommuner inom hälsa, 

stöd, vård och omsorg. 

3. FirstAgenda Prepare 

Nämndsekreteraren går igenom den nya digitala lösningen för hantering av 

nämndens sammanträden och publicering av nämndens handlingar. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 23 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Johanna Engström (C) att justera dagens protokoll 

tillsammans med ordföranden den 24 mars 2023. 

 

§ 24 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 25 

Informationsärenden 

Ny avdelningschef för hälso- och sjukvård 

Ordföranden berättar att vård- och omsorgsförvaltningen har fått en ny avdelningschef 

för hälso- och sjukvårdsavdelningen. Den nya avdelningschefen presenterar sig för 

nämnden. 

Ekonomiskt bokslut per februari 2023 

Förvaltningens ekonomichef informerar nämnden om omsorgsnämndens ekonomiska 

bokslut per februari 2023. 

Nämnden redovisar per februari 2023 en negativ avvikelse mot budget på nio miljoner 

kronor. 

Nämnden har inför sammanträdet även tagit del av bokslutet i en skriftlig rapport. 

  



Sida 7 (21) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 26  

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
kvartal 4 2022 

OSN-2022-00230 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
den 31 december 2022 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 

verkställighet pågått i mer än tre månader, samt 

2. att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

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. 

Förvaltningens avdelningschef för myndigheten föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2023 

• Bilaga 1a, Sammanställning av ej verkställda SoL- och LSS-beslut  
kvartal 4, 2022 

• Bilaga 1b, Tid för verkställighet kvartal 4 2022 

• Bilaga 2, Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsgång 

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

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 27  

Upphandling av korttidsvistelse i form av 
korttidshem enligt 9 § 6 LSS 

OSN-2022-00498 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att genomföra en ramupphandling enligt lagen om offentlig upphandling för 

korttidsvistelse i form av korttidshem. 

Sammanfattning 

Tidigare ramupphandling av insatsen korttidsvistelse i form av korttidshem enligt 

9 § 6 LSS löper ut den 31 december 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår 
omsorgsnämnden att upphandla på nytt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2023 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt förslag och finner 

att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 28  

Upphandling av korttidsvistelse i form av 
lägerverksamhet enligt 9 § 6 LSS 

OSN-2022-00499 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att göra en ramupphandling enligt lagen om offentlig upphandling för 

korttidsvistelse i form av lägerverksamhet. 

Sammanfattning 

Tidigare ramupphandling av insatsen korttidsvistelse i form av lägerverksamhet enligt 

9 § 6 LSS löper ut den 31 december 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår 
omsorgsnämnden att upphandla på nytt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2023 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt förslag och finner 

att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 29  

Upphandling av korttidstillsyn till skolungdom 
över 12 år enligt 9 § 7 LSS 

OSN-2022-00500 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att göra en ramupphandling enligt lagen om offentlig upphandling för 

korttidstillsyn till skolungdom över 12 år. 

Sammanfattning 

Tidigare ramupphandling av insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt 

9 § 7 LSS löper ut den 31 december 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår till 
nämnden att upphandla på nytt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2023 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt förslag och finner 

att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 30  

Ramupphandling bostad med särskild service 
LSS 

OSN-2022-00715 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt lagen 

om offentlig upphandling (LOU) för bostad med särskild service 9 § 9 enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden genomförde en ramupphandling för bostad med särskild service 9 § 
9 LSS under år 2019. Avtalstiden för ramavtalen löper ut den 31 mars 2024. 

Förvaltningen föreslår att nämnden genomför en ny ramupphandling för insatsen med 
avtalsstart 1 april 2024. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2023. 

Beslutsgång 

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

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 31  

Yttrande till kommunrevisionen gällande 
granskning av styrning och ledning av 
LSS-verksamheten 

OSN-2023-00097 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna yttrandet gällande revisionsrapport avseende granskning av 
styrning och ledning av LSS-verksamheten enligt ärendets bilaga 1, samt 

2. att lämna över yttrandet tillsammans med inkommen skrivelse från 

Funktionsrätt Uppsala kommun till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning 
avseende styrning och ledning inom LSS-verksamheten. Uppdraget har ingått i 
revisionsplanen för år 2022. 

Revisionens samlade bedömning är att omsorgsnämnden inte helt säkerställt att 

LSS-verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med en tillräcklig styrning och intern 
kontroll. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Yttrandet ska därför besvara följande iakttagelser och lämnade rekommendationer:  

• säkerställ att genomförandeplaner upprättas och dokumenteras. 

• säkerställ att uppföljning av individärenden sker i enlighet med lagens 
intentioner och nämndens styrande dokument inom området. 

• säkerställ att egenkontroller genomförs och dokumenteras samt redovisas till 
nämnd. 

• upprätta årligen en kvalitetsberättelse i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd. 

• återuppta strukturer och arbetssätt kopplat till målgruppsanalyser. 

• fortsätt följa andelen ej verkställda beslut och vidta ytterligare åtgärder om 
dessa ökar. 

Revisionen begär yttrande över deras iakttagelser och lämnade rekommendationer 
från omsorgsnämnden senast 28 april 2023. 

Förvaltningens stabschef föredrar ärendet för nämnden. 

Funktionsrätt inkom den 20 mars 2023 med en skrivelse med synpunkter på ärendet 

och nämnden har tagit del av skrivelsen innan sammanträdet. Nämnden är överens 
om att skicka med skrivelsen med yttrandet till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2023 

• Bilaga 1, Yttrande till kommunrevisionen gällande granskning av styrning och 

ledning av LSS-verksamheten – förslag 

• Bilaga 2, Styrning och ledning av handläggning inom LSS-verksamheten – 

revisionsrapport 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att lämna över yttrandet enligt 

förslag samt att skicka med skrivelsen från Funktionsrätt Uppsala kommun till 

kommunrevisionen och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 32  

Brukarombudets årsrapport 2022 

OSN-2023-00117 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att lämna över brukarombudets årsrapport för 2022 till kommunfullmäktige 
enligt ärendets bilaga efter att revideringar gjorts utifrån diskussionen på 

sammanträdet. 

Sammanfattning 

Brukarombudet har i uppdrag att årligen skriva en rapport till kommunfullmäktige. 

I rapporten beskrivs vad brukarombudet uppmärksammat och genomfört under det 
senaste verksamhetsåret. Kommunfullmäktige får ta del av brukarombudets 
rekommendationer för att öka delaktigheten i Uppsala kommun. 

Brukarombudet föredrar ärendet för nämnden. 

Under överläggningen i ärendet föreslår nämnden ett par revideringar i årsrapporten, 
dels när det gäller referensen till assistanskoll.se (s. 19), dels socialtjänstminister 
Camilla Waltersson Grönvalls titel (s. 5). 

Med anledning av brukarombudets årsrapport informerar myndighetens 
avdelningschef nämnden om myndighetens arbete och delger nämnden statistik över 

nämndens biståndsbeslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2023 

• Bilaga, Brukarombudets årsrapport 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att med föreslagna revideringar 

utifrån nämndens diskussion lämna över rapporten till kommunfullmäktige enligt 

förslag och finner att nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 33  

Patientsäkerhetsberättelse omsorgsnämnden 
2022 

OSN-2023-00142 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna patientsäkerhetsberättelsen enligt ärendets bilaga och lägga den 

till handlingarna 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten. 

Förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2023 

• Bilaga, Patientsäkerhetsberättelse 2022 för Omsorgsnämnden 

Beslutsgång 

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

  



Sida 17 (21) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 34 

Förvaltningsdirektörens information 
Förvaltningsdirektör Lenita Granlund informerar nämnden om följande: 

• förvaltningens arbete med full delaktighet inom förvaltningen, 

• ett ärende om personlig assistans som figurerat i media nyligen, 

• framstegsutmärkelsen som tilldelats personlig assistans, samt 

• kommande remiss SOU 2023:9 om ett statligt huvudmannaskap för personlig 
assistans som nämnden kommer att besvara. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 35  

Omsorgsnämndens delegationsbeslut för 
perioden 4 februari till 10 mars 2023 

OSN-2023-00022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbesluten för perioden 4 februari till 

10 mars 2023 och lägga förteckningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt förteckningen nedan. 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under februari 2023 

2. Delegationsförteckning Omsorgsnämnden – 2023-02-04 till 2023-03-10 

Beslutsgång 

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

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 36  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 4 februari till 10 mars 2023 

OSN-2023-00076 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 4 februari till 10 mars 2023, enligt 

ärendets förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen nedan. 

1. Dom från förvaltningsrätten 7 februari 2023 

2. Protokoll från kammarrätten 8 februari 2023 

3. Dom från förvaltningsrätten 7 februari 2023 

4. Dom från förvaltningsrätten 7 februari 2023 
5. Underrättelse från förvaltningsrätten 8 februari 2023 
6. Protokoll från kammarrätten 8 februari 2023 

7. Dom från förvaltningsrätten 14 februari 2023 

8. Beslut från kammarrätten 16 februari 2023 
9. Beslut från kammarrätten 17 februari 2023 

10. Dom från förvaltningsrätten 20 februari 2023 
11. Dom från förvaltningsrätten 21 februari 2023 

12. Beslut från förvaltningsrätten 17 februari 2023 

13. Beslut från förvaltningsrätten 23 februari 2023 
14. Beslut från förvaltningsrätten 23 februari 2023 

15. Dom från förvaltningsrätten 20 februari 2023 

16. Dom från förvaltningsrätten 21 februari 2023 
17. Protokoll från kammarrätten 24 februari 2023 

18. Dom från förvaltningsrätten 22 februari 2023 
19. Dom från förvaltningsrätten 28 februari 2023 

20. Dom från förvaltningsrätten 28 februari 2023 

21. Protokoll från kammarrätten 6 mars 2023 
22. Dom från förvaltningsrätten 7 mars 2023 
23. Dom från förvaltningsrätten 7 mars 2023 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

24. Dom från förvaltningsrätten 6 mars 2023 
25. Beslut från förvaltningsrätten 9 februari 2023 
26. Beslut från förvaltningsrätten 9 februari 2023 

27. Inbjudan till frukostseminarium om resultaten i folkhälsoenkäten Liv och hälsa 
vuxen 2022, 3 mars 2023, Uppsala kommun 

28. Inbjudan till utbildning i konflikthantering och praktiskt självskydd, mars och 

april 2023, Uppsala kommun 

29. SKR:s Kursinbjudan (Zoom), Dokumentation samt OSL inom socialtjänsten, 
mars och maj 2023 

30. Rapport från Funktionsrätt Sverige: Föräldrar på (o)lika villkor – föräldraskap 
och funktionsnedsättning i dagens Sverige 

31. Protokoll från omsorgsnämndens arbetsutskott 6 februari 2023 
32. Protokoll från vård- och omsorgsförvaltningen samverkan 10 februari 2023 

33. Protokoll från omsorgsnämnden 13 februari 2023 
34. Dom från förvaltningsrätten 10 mars 2023 

Beslutsgång 

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

Protokoll 2023-03-20 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 37 

Deltagande konferens och möten 

HSVO:s inspirationsdag 

Ordförande Asal Gohari (S) flaggar för HSVO:s inspirationsdag den 19 april 2023. 
Nämnden kommer att bjudas in att delta digitalt och kommer att få 

inloggningsuppgifter till mötet från nämndsekreteraren. 

Omsorgsnämndens strategidag 

Ordföranden informerar tillsammans med förvaltningsdirektör Lenita Granlund även 
om omsorgsnämndens strategidag som planeras till den 20 oktober 2023. 
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