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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 tisdagen 
den 25 oktober 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen, klockan 16:00–19:40 

Paragrafer 

88–100 

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 2022-10-25 

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

Protokoll 2022-10-25 

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), §§ 96–100 
Annika Olsson (S) 
Salem Sarsour (S) 

Araxi Tadaros (MP) 
Stig Rådahl (M) 

Diana Zadius (C) 
Evelina Solem (KD), §§ 91–100 
Lars-Håkan Andersson (V) 

Mattias Jansson (SD) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M), §§ 88–95 

Ida Harju Håkansson (S) 
Anita Björklund Hammarberg (L) 

Hélène Brodin Rheindorf (KD), §§ 88, 89, 90 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joakim Strandman (MP) 

Inger Liljeberg Kjelsson (M), §§ 96–100 

Lena Sandström (M) 

Hélène Brodin Rheindorf (KD), §§ 91–100 
Lena Florén (V) 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, stabschef 
Liselotte Engqvist, Anna Lennartsson och Lena Thalén, avdelningschefer 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 
Jesper Gullstrand, HR-chefer 

Rasmus Wennström, enhetschef 
Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Cecilia Ekdahl, kommunikationsansvarig 

Gabriella Randen, områdeschef 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Deltar vid föredragning 

Joel Strandberg, uppdragsstrateg 

Ana Perez Gonzalez, uppdragsstrateg 
Lena Sjöberg, närvårdsstrateg 

Maria Dannert, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Ola Hansson, hjälpmedelsansvarig 

Jimmy Eriksson, specialisthandläggare 

Samtliga närvarar på distans. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 88 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Stig Rådahl (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden den 28 oktober 2022. 

 

§ 89 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 90  

Riktlinje för brandförebyggande åtgärder i 
eget boende 

OSN-2022-00491 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna föreliggande riktlinje för brandförebyggande åtgärder i eget 

boende, samt 

2. att riktlinjen för brandförebyggande åtgärder i eget boende ska gälla från och 

med den 1 november 2022. 

Sammanfattning 

Enheten för avtal och marknad har tagit fram en riktlinje för att beskriva och säkerställa 

att brukare med eget boende erbjuds en riskbedömning, i syfte att förebygga brand i 

hemmet. Syftet är även att öka medarbetarnas medvetenhet kring brandsäkerhet samt 
att stärka den enskilde till ett riskmedvetet beteende. 

Joel Strandberg och Ana Perez Gonzalez, uppdragsstrateger, föredrar ärendet för 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2022 

• Bilaga 1, Brandförebyggande åtgärder i eget boende  

• Bilaga 2, Checklista för att förebygga brand 

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 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 91  

Förslag på förändringar i reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uppsala kommun 

OSN-2022-00533 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att revidera 
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun enligt 

nämndens förslag under föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 21 juni 2022 informerade vård- och 

omsorgsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen om att det finns behov att 
göra en översyn av kommunens reglemente för att tydliggöra nämndernas olika 

ansvarsområden samt att revidera den gemensamma överenskommelsen. 

Ärendet behandlar förslag på förändringar i reglementet samt den gemensamma 

överenskommelsen. Motsvarande ärende beslutas om i socialnämnden. 

Åsa Markström, stabschef, föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 92  

Yttrande avseende remiss av SOU 2022:41 - 
Ökad jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer 

OSN-2022-00539 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att gemensamt med äldrenämnden avge yttrande till socialdepartementet 
enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun är remissinstans för betänkandet; Nästa steg, ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg om äldre personer SOU 2022:41. Utredningen har tagit fram 

förslag till en äldreomsorgslag. Enligt det uppdrag som utredningen fått ska 
äldreomsorgslagen komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om 

vård och omsorg om äldre och även innehålla bestämmelser om en nationell 

omsorgsplan.  

Uppsala kommun instämmer i att det finns ett behov av en särskild reglering för 

äldre, antingen genom ny lag eller genom tillägg i befintlig socialtjänstlag.  Däremot 
anser Uppsala kommun inte att det förslag som har presenterats innebär några 

egentliga ändringar för äldreomsorgen. Uppsala kommun anser att flera förslag i den 
nya äldreomsorgslagen innebär dubbelreglering och inte tillför något annat än en 

hänvisning till socialtjänstlagen. Vidare anser Uppsala kommun att det i flera fall 
föreligger en gränsdragningsproblematik vilket riskerar att skapa otydlighet. 

Utöver äldreomsorgslagen har utredningen tagit fram förslag på hur hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för 

personer som får kommunal hälso- och sjukvård. 
Uppsala kommun är i huvudsak positiv till förslagen avseende hur hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas. 

Uppsala kommun ställer sig inte bakom det förslag till äldreomsorgslag som har 

presenterats. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, och Maria Dannert, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
föredrar ärendet för nämnden. 

Förvaltningen kompletterar ärendet med att yttrandet ska lämnas utan 
socialnämndens medverkan. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022. 

• Bilaga 1, Yttrande över betänkandet; Nästa steg, ökad kvalitet och jämlikhet i 

vård och omsorg om äldre personer 

• Bilaga 2, Betänkande av Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt 
medicinsk kompetens i kommuner (SOU 2022:41) 

Yrkande 

Evelina Solem (KD) yrkar att hela andra stycket under 7.3.15 Personal, bemanning och 

kompetens i yttrandet byts ut till ”Tydliggöra och säkerställa att de som anställs och 

har bristande språkkunskaper får en omedelbar och tillräcklig kompetensutveckling 

inom ramen för sin anställning i syfte att upprätthålla en god och säker vård och 

omsorg. Tillräckliga språkkunskaper ska ställas som ett krav för fast anställning.” 

Loa Mothata (S) yrkar avslag på Evelina Solems (KD) yrkande. 

Stig Rådahl (M) yrkar bifall till Evelina Solems (KD) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om det är nämndens mening att under avsnittet 
7.3.15 Personal, bemanning och kompetens bifalla ändringsförslaget enligt 

Evelina Solems (KD) yrkande, och därefter om det är nämndens mening att behålla 
skrivningen under samma avsnitt enligt liggande förslag, och finner att nämnden 
beslutar att behålla skrivningen enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om det är nämndens mening att besluta enligt liggande 
förslag med ändringen att socialnämnden inte medverkar i yttrandet och finner att 
nämnden beslutar så. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 93  

Yttrande avseende remiss av promemoria om 
uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten 

OSN-2022-00424 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att gemensamt med äldrenämnden avge yttrande till socialdepartementet 
enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har i promemoria daterad den 4 juli 2022 lämnat förslag om att 
införa en sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i 

verksamhet enligt socialtjänstlagen. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som 
socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller 

utvärdering samt sådana uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast 

omsorgskontakt enligt 4 kap. 2 b § socialtjänstlagen. 

Den föreslagna lagändringen har sin bakgrund i att det i dagsläget bedöms råda en viss 

rättslig osäkerhet om huruvida en utförare kan lämna uppgifter till den socialnämnd 
som ansvarar för verksamheten eller om det hindras av tystnadsplikt eller sekretess. 

Frågan har framför allt lyfts i förhållande till privata utförare.  

I yttrandet, som lämnas gemensamt med äldrenämnden, tillstyrker omsorgsnämnden 
förslaget i förändrad lagstiftning utan erinran. 

Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2022 

• Bilaga, Yttrande avseende remiss av promemoria om uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten 

Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten finns att läsa på 
Regeringskansliets webbplats. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Yrkande 

Loa Mothata (S) yrkar bifall till förslaget. 

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 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 94  

Svar på motion om bibehållen dagersättning 
under semestern från Therese Rhann (-) 

OSN-2022-00291 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Therese Rhann (-) föreslår i en motion väckt 8 november 2021 att brukare inom daglig 

verksamhet ska få behålla sin dagersättning när de har semester på sommaren och 

över jul. 

Rasmus Wennström, enhetschef, föredrar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2022 

• Bilaga, Motion om bibehållen dagersättning under semestern från 

Therese Rhann (-) 

Beslutsgång 

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

att nämnden beslutar så. 

Särskilt yttrande 

Lars Håkan Andersson (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande: 

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet i Omsorgsnämnden gällande 

dagordningspunkt 7 Yttrande över motion från Therese Rhann om 

Habiliteringsersättning under ledighet., nämndmötet 25/10 2022.  

Deltagare på daglig verksamhet inom LSS, får idag en 

habiliteringsersättning för att motivera till deltagande och initiativ. 

Ersättningen är inte en lön och beskattas inte. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Vi vet att de av våra medmänniskor, som har denna situation, har väldigt 

små möjligheter att förverkliga några planer för sommarledigheter.  

Med de rättsliga, skattemässiga och administrativa grunder som gäller 

för habiliteringsersättningen, kan vi inte annat än avslå denna motion. 

Fullt medvetna om den ekonomiska situation daglig verksamhets 

deltagare lever i, med låga sjuk – och aktivitetsersättningar, och dåliga 

förutsättningar att förverkliga sina drömmar om sommarledighet, anser 

vi att nämnd och kommun behöver säkra upp deras möjlighet att kunna 

leva det goda liv som LSS stadgar, även under sin sommarledighet och 

även under den ekonomiska kris som kanske drabbar dem mest av alla i 

kommunen. 

Därför kommer vi att med kraft verka för sådana lösningar, som även är 

hållbara, i kommunfullmäktige och Omsorgsnämnd. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 95 

Informationsärenden 

Ekonomiskt bokslut per september 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, informerar om nämndens bokslut per 
september 2022. 

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget per september på 

13 miljoner kronor. Utfallet per september föranleder ingen förändrad bedömning av 
årsprognosen för nämnden (+3 miljoner kronor). 

Omsorgsnämnden har inför sammanträdet fått ta del av den skriftliga rapporten 

Ekonomiskt bokslut per september 2022. 

Vidare informerar ekonomichefen nämnden om kostnader för egen och inhyrd 

legitimerad personal samt om kommande ändringar av taxor och avgifter med 

anledning av höjt prisbasbelopp. 

Återrapport av implementering av reviderade riktlinjer för hjälpmedel 

Ola Hansson, hjälpmedelsansvarig, informerar nämnden om arbetet med att 

implementera de reviderade riktlinjerna för hjälpmedel. 

Information från myndigheten, aktuellt läge 

Lena Thalén, avdelningschef, och Jimmy Eriksson, redogör för nämnden om avdelning 

myndighets uppdrag och hur processen på myndigheten ser ut. Nämnden får också 

information om antal pågående beslut och fördelningen på olika insatser per 
1 oktober 2022 samt hur avdelningen jobbar med avslag och domar. 

Återrapport om träffpunkter inom socialpsykiatrin 

Anna Lennartsson, avdelningschef, informerar nämnden om arbetet som man 

genomfört inom avdelning socialpsykiatri när det gäller träffpunkter, kostnader för 
fordon och utbud av resor och utflykter. 

Jag gör politik – avslut och fortsättning 
Anna Lennartsson informerar även nämnden om avslutningen av arvsfondsprojektet 

Jag gör politik och hur fortsättningen för projektet ser ut. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Omsorgsnämndens sammanträde stängs för allmänheten. Nämnden beviljar i och 

med det Gabriella Randen, områdeschef, närvarorätt under den stängda delen av 

sammanträdet. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 96 

Förvaltningsdirektörens information 
Förvaltningsdirektör Lenita Granlund informerar nämnden om följande: 

• Covid-19 och vaccination – aktuellt läge inom nämndens verksamheter, 

• Personalomsättningen i förvaltningen och sjukfrånvaron till och med 
september 2022, samt 

• Vård- och omsorgsförvaltningen 2.0 – organisationen och den fortsatta resan 
framåt. 

Under förvaltningsdirektörens information informerar även Anna Lennartsson, 

t.f. avdelningschef för hälsa och sjukvård, om avdelning hälsa och sjukvårds arbete. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 97  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden 21 september till 18 oktober 2022 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 21 september till 

18 oktober 2022 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under september 2022 

2. Delegationsförteckning Omsorgsnämnden 2022-09-21 till 2022-10-18 

3. Protokoll, omsorgsnämndens individutskott 18 oktober 2022 

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 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 98  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 21 september till 18 oktober 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden till omsorgsnämnden för perioden 21 september 

till 18 oktober 2022, enligt förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen nedan över anmälningsärenden för 

perioden 21 september och18 oktober 2022.  

1. Dom från förvaltningsrätten 29 september 2022 

2. Föreläggande från förvaltningsrätten 4 oktober 2022 

3. Beslut från förvaltningsrätten 4 oktober 2022 
4. Beslut från förvaltningsrätten 5 oktober 2022 
5. Meddelande om delgivning från förvaltningsrätten 7 oktober 2022 

6. Underrättelse från förvaltningsrätten 7 oktober 2022 

7. Dom från förvaltningsrätten 11 oktober 2022 
8. Dom från förvaltningsrätten 11 oktober 2022 

9. Dom från förvaltningsrätten 12 oktober 2022 
10. Beslut från förvaltningsrätten 14 oktober 2022 

11. Dom från förvaltningsrätten 11 oktober 2022 

12. Dom från förvaltningsrätten 12 oktober 2022 
13. Dom från förvaltningsrätten 12 oktober 2022 

14. Beslut från JO 17 oktober 2022 

15. Beslut från kammarrätten 18 oktober 2022 
16. Beslut från kammarrätten 18 oktober 2022 

17. Brev om digital tidrapportering 26 september 2022 från Catharina Drougge  
18. Information från plan- och byggnadsnämnden 6 oktober 2022 om två 

detaljplaner som fått laga kraft. 

19. Information från plan- och byggnadsnämnden 6 oktober 2022 om två 
detaljplaner som fått laga kraft. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

20. Underrättelse från plan- och byggnadsnämnden 7 oktober 2022 om antagande 
av Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen 

21. Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, 3 oktober 2022 
22. Skrivelse från Vårdföretagarna, Styrel och upphandlad verksamhet inom vård 

och omsorg sep 2022 

23. Inbjudan till seminarium om hemtjänstindex från SPF Seniorerna 

24. Kommunrevisionens inbjudan till utbildning i etik och antikorruption 8 
november 2022 

25. Inbjudan från Synskadades riksförbund till Vita käppens dag 15 oktober 2022 
26. Minnesanteckning LSS rådet 8 september 2022 

27. Protokoll, vård- och omsorgsförvaltningen samverkan 23 september 2022 
28. Protokoll, omsorgsnämnden 28 september 2022 

29. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 18 oktober 2022 

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 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 99 

Rapporter från förtroendevalda 

Uppsala funktionsrättsråd möte om hjälpmedel 

Stig Rådahl (M) rapporterar om Uppsala funktionsrättsråds möte om hjälpmedel den 
6 oktober 2022. 

Beslut 

I samband med detta beslutar nämnden retroaktivt att arvode utgår till de av 

nämndens förtroendevalda som deltog på Uppsala funktionsrättsråd möte om 
hjälpmedel. 

Föreningsbidrag 

Stig Rådahl (M) redogör även för händelse där problem uppstod för föreningar att 
ansöka om föreningsbidrag och hur förvaltningen snabbt åtgärdade problemet. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 100 

Frågor från nämndens ledamöter 
Omsorgsnämndens förtroendevalda anmäler inga frågor. 
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