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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 torsdagen 
den 3 november 2022 

Plats och tid  

Digitalt via Teams, klockan 09:00–09:50 

Paragrafer 

101–103 

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 2022-11-03 

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

Protokoll 2022-11-03 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Loa Mothata (S), ordförande 

Carolina Bringborn (M) 

Mirjana Gavran (S) 
Annika Olsson (S) 
Stig Rådahl (M) 

Lars-Håkan Andersson (V) 
Kia Alfredsson (S) 

Ida Harju Håkansson (S) 
Anita Björklund Hammarberg (L) 
Hélène Brodin Rheindorf (KD) 

Lena Florén (V), § 103 

Samtliga närvarar på distans. 

Ej tjänstgörande ersättare 

- 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, stabschef 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 
Rasmus Wennström, enhetschef 

Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Karin Brolin, Liselotte Engqvist och Anna Lennartsson, avdelningschefer, närvarar på 
distans 
Jesper Gullstrand, HR-chef, närvarar på distans 

Deltar vid föredragning 

Daniel Karlsson, utredare 

Magnus Hjort, controller, närvarar på distans 

Nazira Baibabaeva och Tina Domeij, ekonomiska administratörer, närvarar på distans 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-11-03 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 101 

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

4 november 2022. 

 

§ 102 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-11-03 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 103  

Omsorgsnämndens yttrande om förslag till 
Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 

OSN-2022-00587 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 med de 

justeringar som framgår av bilaga 1, 

2. att anta planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa 

utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde enligt 

bilaga 2, 

3. att fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter enligt bilaga 3, 

4. att fastställa nämndens förslag på teknisk justering mellan nämndens 

verksamheter enligt bilaga 4, 

5. att fastställa nämndens förslag på ersättningar till utförare inom lagen om 
valfrihetssystem (LOV) och personlig assistans 2023 enligt bilaga 5, samt 

6. att fastställa ersättningsbilaga daglig verksamhet från 1 januari 2023 enligt 
bilaga 6. 

Sammanfattning 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens 
ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och 

budget 2023 med plan för 2024–2025. 

Daniel Karlsson, utredare, Rikard Sörell, ekonomistrateg, Magnus Hjort, controller, och 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, föredrar ärendet på nämndsammanträdet. 

Nazira Baibabaeva och Tina Domeij, ekonomiska administratörer, deltar under 

föredragningen. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-11-03 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Omsorgsnämndens yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan 
för 2024–2025 

• Bilaga 1, Föreslagna justeringar i Mål och budget 2023–2025 med plan för 

2024–2025 inom omsorgsnämndens ansvarsområde 

• Bilaga 2, Förslag på kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodell 

• Bilaga 3, Förslag på taxor och avgifter för 2023 

• Bilaga 4, Teknisk justering (omfördelning av kommunbidrag mellan 
verksamheter) 

• Bilaga 5, Ersättningar inom LOV och personlig assistans för 2023 

• Bilaga 6, Ersättning för daglig verksamhet 

Deltar inte i beslutet 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Anita Björklund Hammarberg (L) och 

Hélène Brodin Rheindorf (KD) deltar inte i beslutet med hänvisning till Alliansens 

kommande budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att avge yttrandet med bilagor enligt 

förslag och finner att nämnden beslutar så. 
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