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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 onsdagen 
den 30 mars 2022 

Plats och tid  

Stadshuset Dag Hammarskjöld 2E:B05, klockan 15:00–19:50 

Paragrafer 

15–26 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns sist i protokollet. 

Justeringen sker måndagen den 4 april 2022. 

Protokollförare 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 

  

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

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

Protokoll 2022-03-30 

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), §§ 15–23 
Annika Olsson (S) 

Peter Waara (S) 
Salem Sarsour (S) 

Araxi Tadaros (MP) 
Diana Zadius (C), §§ 15–19 
Evelina Solem (KD), §§ 15–21 

Lars-Håkan Andersson (V) 
Mattias Jansson (SD), §§ 15–21 

Inger Liljeberg Kjelsson (M), §§ 15–23 
Lena Sandström (M), §§ 20–26 

Hélène Brodin Rheindorf (KD), §§ 22–26 
Kia Alfredsson (S), §§ 22–26 

Anita Björklund Hammarberg (L), §§ 24, 25, 26 
Ida Harju Håkansson (S), §§ 24, 25, 26 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kia Alfredsson (S), §§ 15–21 
Ida Harju Håkansson (S), §§ 15–23 

Anita Björklund Hammarberg (L), §§ 15–23 

Joakim Strandman (MP) 
Lena Sandström (M), §§ 15–19 
Hélène Brodin Rheindorf (KD), §§ 15–21 
Lena Florén (V) 

Josef Safady Åhslund (FI) 



Sida 3 (20) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, närvarar på distans 
Åsa Markström, stabschef 
Karin Brolin, Liselotte Engqvist, Anna Lennartsson och Lena Thalén, avdelningschefer 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 

Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 

Rasmus Wennström, enhetschef 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg 
Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 

Deltar vid föredragning 

Petra Sundström, strateg 
Jeanette Nordin, brukarombud 

Emelie Nyström och Liz Holmqvist, strateger på fastighetsstaben 

Charlotta Almlöf, Malin Anger och Carita Öhman, strateger, närvarar på distans 

Magnus Hjort, controller, närvarar på distans 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Föreläsning med Jakob Carlander 
– Bemötande av personer med 
rättshaveristiskt beteende 
Omsorgsnämnden får en föreläsning med Jakob Carlander innan 

nämndsammanträdet börjar. 

 

§ 15 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordföranden den 4 april 2022. 

 

§ 16 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista med ändringen att ärende 
5, Framtidens hälso- och sjukvård, och ärende 9, Upphävande av beslut om att 

medarbetare som arbetar brukarnära inom våra vård- och omsorgsverksamheter 
ska vara vaccinerade mot covid-19, utgår. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 17  

Förslag till justeringar taxor och avgifter 2022 

OSN-2021-00458 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att anta omsorgsnämndens förslag på 
justeringar för taxor- och avgifter för år 2022, enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i november 2021 omsorgsnämndens mål och budget 

inklusive bilaga för taxor och avgifter för året 2022. Avgiftsbilagan är styrande för de 

avgifter som nämnden kan ta inom nämndens ansvarsområde.  

Förvaltningen har nu iakttagit att det är felaktigheter i nämndens beslutade 
avgiftsbilaga vilket får konsekvenser på de avgifter som ska tas mot brukare. Nämnden 
behöver därmed gå upp med en justerad avgiftsbilaga till kommunfullmäktige för att 

felaktigheterna ska kunna justeras. 

Petra Sundström, strateg, föredrar ärendet för nämnden. Magnus Hjort, controller, 
deltar under föredragningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2022 

• Bilaga, Taxor och avgifter 2022 Omsorgsnämnden (justerad) 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 18  

Brukarombudets årsrapport 2021 

OSN-2021-00393 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att överlämna brukarombudets årsrapport för 2021 till kommunfullmäktige 
enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

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

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.  

I årets rapport uppmärksammas att funktionshinderfrågor ofta förväntas hanteras på 
Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarombudet har under året deltagit i arbetet med 

en förstudie om implementering av program för full delaktighet. I rapporten lyfts även 
samarbetet med FOU:s projekt för patient- och brukarmedverkan, brukarmedverkan 

inom skola, omsorg och socialtjänst, den ekonomiska situation för personer med 
funktionsnedsättning, konsekvenser vid avslag av insatser, digitalt utanförskap samt 

fortsättningen på det utvecklingsarbete som påbörjades 2020 kring barn och unga med 
NPF i skola och socialtjänst. 

Jeanette Nordin, brukarombud, föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2021 

• Bilaga, Brukarombudets årsrapport 2021 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 19  

Genomlysning av omsorgsnämndens 
kostnader avseende träffpunktsverksamheter 

OSN-2022-00010 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att uppdra åt egen regi, träffpunktsverksamheten, att se över hur 

driftkostnaderna för verksamheterna kan minska, 

2. att uppdra åt egen regi, träffpunktverksamheten, att effektivisera och minska 

kostnaderna för fordon och kringkostnader för dessa, samt 

3. att uppdra åt egen regi, träffpunktverksamheten, att se över utbudet av resor 
och utflykter med målet att minska verksamheternas utgifter för dessa. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade 25 augusti 2021 att ge förvaltningen uppdraget att 

genomlysa nämndens kostnader avseende träffpunktsverksamheter samt att jämföra 
kostnader med liknande verksamheter i andra kommuner. Bakgrunden till detta beslut 

var att det tidigare gjorts en genomlysning av nämndens öppna förebyggande insatser 
under våren 2021 där det framkom att den största kostnadsposten för 

omsorgsnämnden handlar om träffpunktsverksamheterna. 

Syftet med utredningsuppdraget har varit att genomlysa nämndens kostnader 

avseende träffpunktsverksamheter för att kunna dra slutsatser kring om Uppsala 
erbjuder ett större/vidare och mer kostnadskrävande utbud avseende denna 
verksamhet.  

En omvärldsbevakning genomfördes där tio olika kommuner ingick.  

Sammanfattningsvis visar jämförelsen att alla kommuner förutom en som ingick i 
omvärldsbevakningen erbjuder öppna träffpunkter inom socialpsykiatrin. 

Innehållsmässigt fokuserar alla kommuner på det sociala umgänget, att bryta isolering 
och att skapa en meningsfull vardag.  
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Omvärldsbevakningen påvisar dock att det skiljer sig stort mellan omsorgsnämndens 
träffpunktsverksamheter och övriga kommuner samt inom kommunens olika 
verksamheter när det gäller resor och utflykter. Uppsala erbjuder resor och utflykter i 

större omfattning. Jämförelsen visar även att Uppsala har kostnader för fordon samt 
högre driftskostnader än övriga kommuner. Det är Uppsala och ytterligare en kommun 
som har egna fordon i sina verksamheter.  

Utredningen har påvisat att omsorgsnämndens träffpunkter har ett större och vidare 
utbud som är kostnadskrävande då det gäller utflykter, resor samt egna fordon.  Dessa 

påverkar även driftskostnaden således behöver egen regi, träffpunktsverksamheten se 
över: 

• Driftskostnaderna för verksamheterna, 

• Kostnaderna för fordon och möjligheterna till effektivisering, 

• Utbudet av resor och utflykter. 

Charlotta Almlöf och Malin Anger, strateger, föredrar ärendet för nämnden. 
Magnus Hjort, controller, deltar under föredragningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2022 

• Bilaga, Genomlysning av omsorgsnämndens kostnader avseende 
träffpunktsverksamheten 

Yrkanden 

Lars-Håkan Andersson (V) yrkar att ovanstående uppdrag genomförs i samverkan med 
träffpunkternas besökare och personal. 

Carolina Bringborn (M) yrkar att uppdra åt egen regi att i samband med ovanstående 
uppdrag göra en konsekvensanalys även utifrån ett brukarperspektiv. 

Loa Mothata (S) yrkar avslag på Lars-Håkan Anderssons (V) och Carolina Bringborns (M) 
respektive yrkande. 

Peter Waara (S) yrkar avslag på Lars-Håkan Anderssons (V) och Carolina Bringborns (M) 

respektive yrkande. 

Lars-Håkan Andersson (V) yrkar bifall till Carolina Bringborns (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser Lars-Håkan Anderssons (V) och Carolina Bringborns (M) respektive 
yrkande som tilläggsyrkanden. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Ordföranden frågar först om det är nämndens mening att avslå 
Lars-Håkan Anderssons (V) yrkande eller bifalla det och finner att nämnden avslår 
yrkandet. 

Ordföranden frågar därefter om det är nämndens mening att avslå 

Carolina Bringborns (M) yrkande eller bifalla det och finner att nämnden avslår 

yrkandet. 

Votering begärs och genomförs där de som vill avslå Carolina Bringborns (M) yrkande 
röstar ja, och de som vill bifalla detsamma röstar nej. Med sju (7) röster på ja och 
sex (6) röster på nej finner ordföranden att nämnden avslår Carolina Bringborns (M) 
yrkande. 

Angelique Prinz Blix (L), Loa Mothata (S), Mirjana Gavran (S), Annika Olsson (S), 

Peter Waara (S), Salem Sarsour (S) och Araxi Tadaros (MP) röstar ja. 

Carolina Bringborn (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Diana Zadius (C), 

Evelina Solem (KD), Lars-Håkan Andersson (V) och Mattias Jansson (SD) röstar nej. 

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

Reservation 

Lars Håkan Anderssons (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Carolina Bringborn (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Diana Zadius (C) och 

Evelina Solem (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Vi reserverar oss mot att Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 

inte vill lägga till ett uppdrag om att analysera vilka konsekvenser nämndens 

förslag får för brukarna. 

Vi vill därutöver anföra följande: 

Det är bra att kostnaderna för Träffpunkterna har analyserats och det är 

välkommet med en jämförelse med andra kommuner. Rapporten är dock 

ganska grund i sin jämförelse och analys varför det fortfarande finns en hel 

del frågor som behöver besvaras. Både rapporten och de att-satser som 

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har lagt fram för nämnden 

fokuserar i huvudsak på ekonomin. Både i rapporten och i förslag till beslut 

saknas helt en analys av huruvida de redovisade personalkostnaderna är 

rimliga, trots att de är de största kostnaderna för träffpunkterna.  

När nämnden nu går vidare med att försöka minska kostnaderna för 

träffpunkterna hade vi önskat att nämnden också hade ställt sig bakom ett 

perspektiv som tydligare tagit hänsyn till dem som besöker träffpunkterna. 

Vilka blir konsekvenserna för brukarna i det fall nedskärningar görs framför 

allt i möjligheten att erbjuda olika utflykter?  
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Vi förutsätter att genomlysningen framöver också analyserar möjliga 

samverkanseffekter med andra verksamheter i syfte att på så sätt kunna dra 

ned på kostnaderna utan att effekten blir allt för negativ för brukarna, vilket 

vi också nämnde på nämndsammanträdet. Vi kommer fortsatt bevaka 

utvecklingen av träffpunkternas verksamhet utifrån ett brukarperspektiv, 

men motsätter oss inte att nämnden ser över kostnaderna i de delar där 

dessa överstiger kostnaderna i andra jämförbara kommuner. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 20  

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
31 december 2021 

OSN-2021-00233 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna denna rapport om beslut enligt 4. Kap 1 § SoL och 9 § LSS som 
den 31 december 2021 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 varat 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. 

I rapporten finns också en sammanfattning av antal individer och beslut som 
rapporterats under hela 2021. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2022 

• Bilaga 1a, Sammanställning av ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
kvartal 4, 2021 

• Bilaga 1b, Tid för verkställighet kvartal 4, 2021 

• Bilaga 2, Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2021. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 21  

Svar på initiativärende från 
Mattias Jansson (SD) angående rapporterade 
brister inom omsorgen på Dalbyhemmet 

OSN-2022-00101 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att initiativärendet är besvarat enligt genomförd föredragning i ärendet. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har genom Mattias Jansson i ett initiativärende till 

omsorgsnämnden angående Dalbyhemmet den 27 jan, yrkat: 

• att förvaltningen utreder Dalbyhemmet för att snarast skaffa klarhet i vad som 

förevarit, samt – om det visar sig handla om allvarliga missförhållanden – 
förbereder för en omedelbar stängning av boendet i dialog med boende och 

anhöriga,  

• att åtgärdsplanen kvalitetssäkras gentemot hela problembilden och inte bara 

mot frågeställningarna från IVO, och  

• att OSN löpande hålls underrättad om förändringsarbetets fortskridande. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2022 

• Bilaga, Initiativärende från Mattias Jansson (SD) angående rapporterade 
brister inom omsorgen på Dalbyhemmet 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 22  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 8 februari till 22 mars 2022 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 8 februari 

till 22 mars 2022. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under februari 2022 

2. Beslut vid brådska i individärende, 23 februari 2022 

3. Beslut vid brådska i individärende, 10 mars 2022 

4. Beslut vid brådska i individärende, 10 mars 2022 
5. Protokoll, omsorgsnämndens individutskott 21 mars 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 23  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 8 februari till 22 mars 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 8 februari till 22 mars 2022 enligt 

ärendets förteckning till protokollet.  

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 

omsorgsnämnden för perioden 8 februari till 22 mars 2022. 

1. Dom från förvaltningsrätten 9 februari 2022 

2. Beslut från IVO 15 februari 2022 att avsluta ärende om tillsyn. 

3. Dom från förvaltningsrätten 22 februari 2022 
4. Dom från förvaltningsrätten 25 februari 2022 
5. Dom från förvaltningsrätten 22 februari 2022 

6. Dom från förvaltningsrätten 22 februari 2022 

7. Dom från förvaltningsrätten 22 februari 2022 
8. Dom från förvaltningsrätten 3 mars 2022  

9. Protokoll från kammarrätten 2 mars 2022 
10. Dom från förvaltningsrätten 8 mars 2022 

11. Dom från förvaltningsrätten 8 mars 2022 

12. Dom från förvaltningsrätten 8 mars 2022 
13. Dom från förvaltningsrätten 8 mars 2022 

14. Dom från förvaltningsrätten 16 mars 2022 

15. Dom från förvaltningsrätten 16 mars 2022 
16. Beslut från kammarrätten 17 mars 2022 

17. Länsstyrelsen Uppsala läns webbinarium Jämställda och jämlika val! 
18. Inbjudan till öppet hus på Döv- och Dövblindscentralen, 29 april 2022 

19. Inbjudan till invigning av Döv- och dövblindcentralen, 29 april 2022 

20. Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut, IVO, 15 februari 2022 
21. Labanskolan korttidshems skrivelse om avtal OSN-2019-0581, 9 mars 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

22. Information från plan- och byggnadsnämnden: 
Detaljplan för Södra Gunsta, etapp 2, är på granskning mellan 11 mars och 
1 april 2022 

23. Remiss av slutbetänkande (SOU 2022.6) Hälso- och sjukvårdens beredskap - 
struktur för ökad förmåga 

24. Protokoll från vård- och omsorgsförvaltningens samverkan 11 februari 2022 

25. Protokoll, omsorgsnämnden 15 februari 2022 

26. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 21 mars 2022, samt 

Information från plan- och byggnadsnämnden: 
27. Detaljplan för Del av kvarteret Sämund på samråd mellan 21 mars och 

2 maj 2022 
28. Tre detaljplaner har fått laga kraft 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 24 

Informationsärenden 

Ekonomiskt bokslut per februari 2022 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, informerar nämnden om nämndens 
ekonomiska bokslut per februari 2022. 

Nämndens totala resultat per februari 2022 är +/- 0 och ingen avvikelse mot budget. 

Omsorgsnämnden har inför sammanträdet fått ta del av den skriftliga rapporten 

Ekonomiskt bokslut per februari 2022. 

Uppföljning av den politiska satsningen på LSS‑boenden 

Emelie Nyström och Liz Holmquist, strateger på fastighetsstaben, och Rikard Sörell, 

ekonomistrateg, informerar nämnden om aktuellt läge när det gäller den politiska 
satsningen på LSS-boenden. 

Information om aktuellt läge för arbetsskor 

Åsa Holmstrand, HR-chef, informerar nämnden om aktuellt läge när det gäller 

arbetsskor till personalen. 

Nytt uppdrag – Anhörigcentrum 

Carita Öhman, strateg, informerar nämnden om Anhörigcentrums nya uppdrag 2022. 

Stödpedagogiskt arbete 

Liselotte Engqvist, avdelningschef, informerar nämnden om utbildning av 

stödpedagoger i omsorgsnämndens verksamheter. 

Covid-19 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om aktuellt läge inom 

nämndens verksamheter när det gäller Covid-19. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beredskap i kommunen 

Rasmus Wennström, enhetschef, informerar nämnden om hur vård- och 
omsorgsförvaltningen och kommunen arbetar med beredskap. 

Hävning av avtal inom hemvård, äldrenämnden 

Lenita Granlund informerar nämnden om hävningen av avtalet mellan äldrenämnden 

och Attendo Sverige AB om utförande av tjänster inom Uppsala kommuns 
valfrihetssystem för hemvård. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 25 

Rapporter från förtroendevalda 
1. Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar om sammanträdet med Uppsala kommuns 

funktionsrättsråd den 18 februari 2022. 

Rådets minnesanteckningar finns att läsa på kommunens webbplats. 

2. Loa Mothata (S) rapporterar om att även LSS-rådets handlingar och protokoll finns 
publicerade på kommunens webbplats. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 26 

Frågor från nämndens ledamöter 
Nämndens förtroendevalda anmäler inga frågor. 
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