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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 24 augusti 2022 

Plats och tid  

Stadshuset KF-salen, klockan 16:00-17:15 

Paragrafer 

64–74 

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 2022-08-24 

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

Protokoll 2022-08-24 

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) 
Salem Sarsour (S) 
Araxi Tadaros (MP) 

Stig Rådahl (M) §§ 64–68 
Diana Zadius (C) 

Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Anita Björklund Hammarberg (L) 

Joakim Strandman (MP) 
Lena Florén (V) §§ 64–67 

Ida Harju Håkansson (S) §§ 68–74 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) §§ 69–74 

Ej tjänstgörande ersättare 

Inger Liljeberg Kjelsson (M) §§ 64–68 
Lena Sandström (M) 

Hélène Brodin Rheindorf (KD) 

Lena Florén (V) §§ 68–74 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, stabschef 

Karin Brolin, Liselotte Engqvist, Anna Lennartsson och Lena Thalén, avdelningschefer 
Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 
Åsa Holmstrand, HR-chef 

Rasmus Wennström, enhetschef 
Cecilia Ekdahl, kommunikationsansvarig 

Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Peter Jernberg, nämndsekreterare 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Deltar vid föredragning 

Evelyn Widenfalk Ehlin och Elin Yilmaz, strateger 

Jeanette Nordin, brukarombud 

Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala kommun 

Lisa Skiöld, barnombudet i Uppsala län 

  



Sida 4 (13) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Omsorgsnämndens strategidag 
Omsorgsnämndens sammanträde föregås av nämndens strategidag mellan 13.00 och 
16.00. 

 

§ 64 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordföranden vid tillfälle som bestäms senare. 

 

§ 65 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 66  

Yttrande över förslag till upphävande av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter 
på hälso- och sjukvårdens område 

OSN-2022-00379 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att avge yttrandet till Socialstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till 

upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av 
verksamheter på hälso- och sjukvårdsområdet med tillhörande konsekvensutredning. 
Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska inkomma till Socialstyrelsen 

senast den 1 september 2022. 

Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd avseende anmälan av 
verksamhet och vänder sig till de vårdgivare som är skyldiga att anmäla sina 

verksamheter till särskilt register. 

Av föreskrifterna framgår bland annat att anmälan av verksamhet (2 kap. 1 § 
patientsäkerhetslagen 2010:659 (PSL)), ska göras av den som inte sedan tidigare 
bedriver verksamhet inom detta område. Vidare framgår i föreskrifterna att i avtals- 

eller uppdragsförhållanden ska anmälan göras av den som tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdsinsatserna. Ytterligare innehåller föreskriften bestämmelser om anmälans 

innehåll, samt allmänna råd kring tidpunkt för anmälan och förändringar i 
verksamheten. 

Grundförfattningen trädde i kraft 1999. Därefter har Socialstyrelsen beslutat om en 
ändringsförfattning med ny lydelse av författningen från den 1 juni 2013. Ändringarna 
som genomfördes handlade i huvudsak om att dåvarande kapitel 2 med tillhörande 

bilaga 2 upphörde att gälla. I samband med att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
bildades 1 juni 2013 upphävdes även två bemyndiganden för Socialstyrelsen att 

meddela föreskrifter om vårdgivarregistret. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

För närvarande finns det ett bemyndigande att meddela föreskrifter som specifikt rör 
anmälningsskyldigheten till vårdgivarregistret. Av 2 kap. 2 § patientsäkerhets-
förordningen (2010:1369) (PSF) framgår att IVO får meddela ytterligare föreskrifter om 

hur anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 1 och 2 §§ PSL ska fullgöras. 

Socialstyrelsens befogenheter att meddela föreskrifter om anmälningar till 

vårdgivarregistret har följaktligen flyttats över till IVO. Den nu gällande författningen 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1998:13) om anmälan av verksamheter 
på hälso- och sjukvårdens område bedöms således kunna hävas. 

Socialstyrelsens förslag innebär att föreskrifterna ska upphöra att gälla vid utgången av 
oktober 2022 och inte kommer att ersättas med ny författning. 

Evelyn Widenfalk Ehlin, strateg, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 augusti 2022 

• Bilaga 1, Yttrande över förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och 

sjukvårdens område. 

• Bilaga 2, Remiss avseende förslag till upphävande av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter 

på hälso- och sjukvårdens område. 

• Bilaga 3, Socialstyrelsens konsekvensutredning. 

• Bilaga 4, Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och 

allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och 
sjukvårdens område. 

Beslutsgång 

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

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 67 

Ekonomiskt bokslut per juli 2022 
Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, informerar om nämndens bokslut 

per juli 2022. 

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget per maj på 4 miljoner 
kronor och prognosen för helåret är ett överskott mot budget på 1,4 miljoner kronor. 

Omsorgsnämnden har inför sammanträdet fått ta del av den skriftliga rapporten 

Ekonomiskt bokslut per juli 2022. 

 

Omsorgsnämndens sammanträde stängs för allmänheten. Nämnden beviljar i och 

med det Michael Jestin, ombudsman på Funktionsrätt Uppsala kommun, närvarorätt 

under den stängda delen av sammanträdet. 

 

§ 68 

Arbete inför valet 2022 
Elin Yilmaz, strateg, informerar nämnden om vård- och omsorgsförvaltningens, 
valkansliets och hållbarhetsavdelningens arbete inför valet till riksdag, region och 

kommunfullmäktige 2022. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 69 

Information om barn och unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Jeanette Nordin, brukarombud i Uppsala kommun, Lisa Skiöld, Barnombudet i 
Uppsala län, och Michael Jestin, ombudsman på Funktionsrätt Uppsala kommun, 

informerar nämnden om hur man kan arbeta med barn och unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

§ 70 

Förvaltningsdirektörens information 
Förvaltningsdirektör Lenita Granlund informerar nämnden om följande: 

• Planerad medaljmiddag under hösten för deltagare inom daglig verksamhet 
i 25 år, 

• Kulturveckan som genomförs under vecka 44, 

• Förvaltningsrätten har avslagit Iris Hadars överklagan av nämndens 
tilldelningsbeslut om Estetisk verksamhet med arbetsträning för unga med 
psykisk funktionsnedsättning, 

• Funkisfestivalen den 29 augusti 2022 på Stockholm Waterfront i Stockholm där 

en delegation från Uppsala kommer att finnas på plats och heja på Sira Rehn 

som är Uppsalas deltagare, 

• Teater Blancas Youtube-filmer på temat Programmet för full delaktighet. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 71  

Delegationsbeslut till omsorgsnämnden för 
perioden16 juni till 16 augusti 2022 

OSN-2022-00007 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 16 juni till 

16 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt följande: 

1. Lista över delegationsbeslut i individärenden under juni 2022 

2. Lista över delegationsbeslut i individärenden under juli 2022 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 72  

Anmälningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 16 juni till 16 augusti 2022 

OSN-2022-00008 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden till omsorgsnämnden för perioden 16 juni till 

16 augusti 2022 till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckningen nedan över anmälningsärenden för 

perioden 16 juni till 16 augusti 2022. 

1. Beslut från IVO, 22 juni 2022 

2. Dom från förvaltningsrätten, 22 juni 2022 

3. Dom från förvaltningsrätten, 23 juni 2022 
4. Dom från förvaltningsrätten, 29 juni 2022 
5. Dom från förvaltningsrätten, 1 juli 2022 

6. Beslut från IVO, 4 juli 2022 

7. Beslut från IVO, 11 juli 2022 
8. Dags att beställa Funkisfestivalbiljetter till finalen 29 augusti 2022 

9. Ordförandens svar på skrivelse om kulturveckan för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, 23 juni 2022 

10. Kommunfullmäktiges beslut, 13 juni 2022, om korrigering av 

omsorgsnämndens taxor 
11. Information från plan- och byggnadsnämnden, 28 juni 2022, om tre 

detaljplaner som fått laga kraft 

12. Film från omsorgsnämndens besök på Konstbruket den 1 juni 2022 
https://youtu.be/1hNpWgdmbEE 

13. Information från plan- och byggnadsnämnden om att detaljplan för 
Gottsunda östra är på samråd mellan 10 augusti och 21 september 2022 

14. Information från plan- och byggnadsnämnden om att detaljplan för 

Gottsunda stadsstråk är på samråd mellan 10 augusti och 21 september 2022 
15. Brev om ledsagning vid val 2022 

https://youtu.be/1hNpWgdmbEE
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

16. Länsstyrelsens inbjudan till heldagsutbildning om att prata med unga med IF 
och NPF om sex, relationer och utsatthet, 31 augusti 2022 

17. Inbjudan till informationsmöte – beredskapssektorn hälsa, vård och omsorg, 

Socialstyrelsen, 16 september 2022 
18. Inbjudan till Nationell samling för delaktighet: Internationella 

funktionshindersdagen 2022, Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för full 

delaktighet, 30 november och 1 december 2022 

19. Fyrisgårdens inbjudan till Fritid för alla-dagen, 8 oktober 2022 
20. Inbjudan till konferensen Funktionshindersperspektivet: ett verktyg för god 

folkhälsa, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 8 september 2022 
21. Inbjudan till presentation av universitetsarbete om LSS i Uppsala i samverkan 

med Funktionsrätt, 1 september 2022, klockan 16.30 
22. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 16 juni 2022 

23. Sjukhusstyrelsens beslut om återrapportering Team Maria 20 juni 2022 
24. Protokoll, omsorgsnämnden 21 juni 2022 

25. Protokoll, omsorgsnämndens arbetsutskott 15 augusti 2022 

  



Sida 12 (13) 

 

Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 73 

Rapporter från förtroendevalda 
Ordförande Angelique Prinz Blix (L) informerar om projektet Jag gör politik som 

avslutas inom kort. Inbjudan till ett webbinarium i samband med detta kommer. 

Ordföranden lyfter också omständigheterna kring den artikel som publicerades i 
dagens UNT om en brukare inom nämndens ansvarsområde. 
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Omsorgsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-24 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 74 

Frågor från nämndens ledamöter 
Hélène Brodin Rheindorf (KD) frågar om den flerfaktorsinloggning som kommunen 

kommer att införa för inloggning till kommunens molntjänster. 

Nämndsekreterare Peter Jernberg svarar på frågan. 
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