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Uppsala 
• " K O M M U N NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Bergius, 15:00-19:00 ÖPPET NÄMNDSAMMANTRÄDE 

Fredrik Leijerstam (MP) 
Johanna Lönn (FP) tom § 34 

Stig Rådahl (M), Ordförande Ersättare: 

Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Gunvor Nicander-Ekström (M) 
Inger Liljeberg-Kjelsson (M) 
Josefine Andersson (M) 
Benny Lindholm (FP) 
Barbro Möller (C) tom § 34 
Johanna Lönn (FP) from § 35 
Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Liza Boethius (V) 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund direktör, Tomas Odin avdelningschef, Ylva Opard ekonomichef, 
Kjell Holm planeringschef och Helena Thoren Lindqvist kommunikationsstrateg 

Utses att justera: Malena Ranch (MP) Paragrafer: 23-46 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-03-12 

Stig Rådahl (M), ordförande Malena Ranch (MP), justerare 

Annie Arkebäck: Morén, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Nämnden för hälsa och omsorg 

2014-02-27 
Datum för 2014-03-13 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2014-04-03 
Datum för anslags nedtagande: 2014-04-04 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: y/J A y \ 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2(21) 

Uppsala 
• " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§23 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att under information uppta EU-migranter, 

att under anmälningsärenden anmäla protokoll från individutskottet 2014-02-12, 

att anmälan av delegationsbeslut utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§24 

Redovisning av åtgärder på punkter i yttrandet gällande socialstyrelsens tillsyn 
av Uppsala kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld 

Gunilla Andersson Swahn, processledare, Andreas Lindman processledare och Sureya Calli, 
samordnare våld i nära relationer, redogör för ärendet med hjälp av overheadbilder. 

I socialstyrelsens tillsynsrapport framkommer att det är en brist att nämnden generellt hänvisar 
våldsutsatta kvinnor t i l l det skyddade kvinnoboendet Siri utan biståndsbeslut och även hänvisar 
våldsutsatta individer ti l l Nexus för råd, stöd och samtal utan biståndsbeslut. 
Övrig kritik som framförs är att kommunen saknar en aktuell handlingsplan, att det finns ett 
omfattande behov av kompetensutveckling för att upptäcka och utreda, att det saknas rutiner för 
handläggning av ärenden och för extern och intern samverkan, samt att det saknas skydd för 
kvinnor i aktivt missbruk och för kvinnor med funktionsnedsättning. 

I december 2013 kom socialstyrelsen med förslag på föreskrifter med bland annat följande innehåll: 
- Att verksamheter ska ha ledningssystem om området våld i nära relationer. 
- Besluta var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som 
gäller våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare. 
-Ansvarig enhet ska samordna och följa upp alla insatser som medlemmar i en familj får. 

Syftet med föreskrifter är: Rättsäkerhet, dokumentation, uppföljning av individen, insatser som 
hjälper, samordning av insatser - vilken myndighet gör vad och när - kedjan blir tydlig och att 
förövarna synliggörs och erbjuds hjälp. 

Kommunens åtgärder har varit att bilda en styrgrupp och arbetsgrupper i olika konstellationer, 
kommunjuristen har medverkat, dialog har förts med socialstyrelsen och utvecklingsmedel har sökts 
för kartläggning och för att ta fram rutiner. 

Slutrapport kommer i april 2014 och en handlingsplan hösten 2014. Ny organisation för Uppsala 
kommun avvaktas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§25 

Planering av ärenden till kommande sex nämnder 

Föreligger planering av nämndärenden ti l l nämnden för hälsa och omsorg de kommande sex 
månaderna. 

§26 

Rapporter från utbildningar och annat 

Stig Rådahl (M) och Gunvor Nicander-Ekström (M) rapporterar från ett seminarium som de 
tillsammans med Liza Boethius (V) deltagit i . Maria Ungdom var där och berättade om sin 
verksamhet som hjälper missbrukande unga. Målet är drogfrihet och livskvalitet. De har alltid öppet 
och ger även akut vård. Där finns specialister för ungdomar. Maria Ungdom tar även emot oroliga 
föräldrar. Mini Marior har startat i lokaler utspridda runt Stockholm. Det har blivit en minskning av 
alkoholförgiftning men allt fler i låga åldrar söker hjälp för missbruk av cannabis. En ny studie visar 
att missbruksproblem bland ungdomar är svåra att förebygga och ännu svårare att behandla. Det 
måste troligen ti l l mycket tidiga förebyggande insatser för att hindra missbruket. 

§27 

Organisationsöversyn gällande kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Handling 2014-02-05 föreligger för kännedom då det är äldrenämnden som har personalansvar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§28 

Dagverksamhet Kasa 

Tomas Odin, avdelningschef, rapporterar att två strateger arbetar med utföraren kring 
dagverksamheten Kasa efter framförda synpunkter på dess verksamhet. Arbetet pågår i positiv anda. 

§29 

Svar på fråga angående förfrågningsunderlag 

Skrivelse har inkommit 2014-02-01 från Eva Christiernin (S) och Liza Boethius (V). 

EU-parlamentet har i januari 2014 fattat beslut om att göra det möjligt för kommuner att ställa andra 
krav i upphandlingar - ett nytt upphandlingsdirektiv är på väg. Det som återstår är ett formellt 
beslut i Eus ministerråd. 

Vad kommer detta att innebära för nämndens framtida förfrågningsunderlag - vilka förändringar 
kommer nämnden att göra. 

Kontoret bereder frågan ti l l arbetsutskottet 

§30 

EU-migranter 

Ordföranden redogör för att det nu finns fyra lägenheter för familjer med barn att sova i under de 
kalla nätterna. Ännu har bara en familj använt sig av den möjligheten. 
Gällande härbärget i Järlåsa för övriga EU-migranter, så har samtliga platser utnyttjats. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§31 

Bokslut nämnden för hälsa och omsorg 2013 
NHO-2012-0203.10 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande förslag t i l l bokslut för 2013, och 

att överlämna bokslutshandlingarna ti l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Eva Christiernin (S), Over Hjorth (S) och Jonny Husén (S) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-02-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår 
avslutas med ett årsbokslut. Kommunledningskontoret har även upprättat anvisningar vilket 
material som ska ingå i bokslutet. Kontoret för hälsa vård och omsorg har sammanställt förslag ti l l 
bokslut. Förutom nämndens årsberättelse ingår som bilagor de dokument som enligt anvisningarna 
ska redovisas i bokslutet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§32 

Uppföljning av internkontroll 2013 
NHO-2012-0192.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2013. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-02-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
InternkontroUplanen 2013 fokuserar på att implementera ett kvalitetsledningssystem för att 
säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare arbetsbelastning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§33 

Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 
NHO-2013-0198.10 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari, -3 470 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden redovisar ett januaribokslut på -3 470 tkr. Vilket är 3.6 procent över budget jämför t 
föregående år är det en nettokostnadsökning på 8,7 procent. 

Efter en månad är det svårt att göra en prognos för helåret. Om nämnden inte kan bryta 
kostnadsutvecklingstrenden, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på 
minus 40-55 mnkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

§34 

Egenavgift för resor till och från daglig verksamhet och habiliteringsersättning 
NHO-2014-0059.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att höja habiliteringsersättningen från och med 1 april 2014 med 16 kronor per dag, 

att förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet ändras med anledning av beslutet om höjning, 
och 

att ge kontoret i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända företag om ovanstående 
förändringar. 

Reservationer 
Liza Boethius (V) reserverar sig ti l l förmån för egen yrkande enligt bilaga 2. 
Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för eget yrkande enligt bilaga 3. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Skrivelser har inkommit från medlem i Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och från 
Aspergerföreningen/FUB Uppsala 2014-02-26. 

Uppsala läns landsting har 4 februari 2014 beslutat att höja 30-dagarsbiljetten i kollektivtrafiken i 
Uppsala län från 525 kr/månad til l 790 kr/månad. Höjningen träder i kraft 1 april 2014. Samtliga 
som är beviljade resa ti l l daglig verksamhet betalar idag en egenavgift som är densamma som 
månadskortet inom kollektivtrafiken i Uppsala kommun. 

Kontorets förslag är att de ökade intäkterna på grund av höjningen av kollektivtrafiktaxan används 
til l att höja habiliteringsersättningen med 5 kr/dag. Detta mot bakgrund av nämndens tidigare beslut 
att en höjning av habiliteringsersättningen skulle göras när nämnden bedömde att budgeten var i 
balans. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S) ändring av första att-satsen 
med att habiliteringsersättningen ska höjas med 16 kronor per dag. 

Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Liza Boethius (V) ändring av första att-satsen 
med att habiliteringsersättningen ska höjas med 24 Icronor per dag. 

Liza Boethius (V) yrkar att kollektivtrafiknämnden ska tillskrivas för att uppmärksamma 
situationen för den berörda målgruppen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande och Malena Ranchs yrkande och finner att 
nämnden bifaller eget yrkande om en höjning av habiliteringsersättning med 16 kronor per dag. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar avslag på Malena Ranchs yrkande röstar ja och den som bifaller yrkandet röstar nej. 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå Malena Rachs yrkande. 

Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Barbro Möller (C), Josefine Andersson (M), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny 
Husén (S) och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av Malena Ranch (MP) och Liza Boethius (V). 

Slutligen ställer ordförande Liza Boethius yrkande om att kollektivtrafiknämnden ska tillskrivas för 
att uppmärksamma situationen för den berörda målgruppen under proposition och finner att 
nämnden avslår yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§35 

Förslag till förfrågningsunderlag för ledsagarservice enligt lagen om 
valfrihetssystemet 
NHO-2013-0195.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna kontorets förslag på förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom ledsagarservice 
enligt lag om valfrihetssystem (LOV), 

att förändrat förfrågningsunderlag för ledsagarservice gäller från 1 april 2014, och 

att ge kontoret i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända utförare om ovanstående 
förändringar. 

Reservationer 
Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för egna yrkanden enligt bilaga 4. 
Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för egna 
yrkanden. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämndens förfrågningsunderlag för ledsagarservice enligt LOV har omarbetats varje år. Den 28 
november 2013 fastställde nämnden 2014 års ersättning för ledsagarservice. 

Det föreslagna förfrågningsunderlaget har anpassats efter kammarkollegiets vägledning och ti l l nya 
rättsfall gällande vid vilka aktiviteter ledsagarservice beviljas. Krav på referenser har också införts. 
Chefens kompetens har ändrats för att underlätta för mindre nystartade företag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Yrkande 
Liza Boethius (V) yrkar komplettering under 3.2 Referenser, andra stycket under Ska-krav, med 
tre referenser och att det under 3.5 Ledningens kompetens, måste skrivas in om 
arbetsledarerfarenhet. 

Eva Christiernin (S) yrkar på revidering under 3.4 Arbetsgivaransvar, första stycket, de två sista 
meningarna ska utgå. 

Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av Liza Boethius (V) och Malena Ranch (MP) att det under 3.4 
Arbetsgivaransvar, skrivs in om meddelarskydd och allmänhetens insyn i verksamheten. 

Liza Boethius (V) yrkar att det under 3.4 Arbetsgivaransvar, skrivs in att utföraren vid rekrytering 
av personal ska begära utdrag ur belastningsregistret och även kompletteras med svenskt 
kollektivavtal. 

Liza Boethius (V) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) att det 
gulmarkerade stycket under 5.6 Avgifter, ska utgå. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandet om att två meningar ska utgå under 3.4, under proposition, och finner 
att nämnden avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om meddelarskydd och allmänhetens insyn i verksamheten under 
proposition, och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om tre referenser under proposition, och finner att nämnden avslår 
yrkandet. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på avslag på yrkandet om 3 referenser röstar ja och den som bifaller yrkandet röstar 
nej. 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet om tre referenser. 

Ja-röster avges av Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm (FP), Johanna Lönn (FP), 
Josefine Andersson (M), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch 
(MP), och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M) och Liza Boethius (V). 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Ordföranden ställer yrkandet om utdrag ur belastningsregistret under proposition, och finner att 
nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på avslag på yrkandet om utdrag ur belastningsregistret röstar ja och den som 
bifaller yrkandet röstar nej. 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet om utdrag ur 
belastningsregistret. 

Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Benny Lindholm (FP), Johanna Lönn (FP), 
Josefme Andersson (M), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch 
(MP), och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av Inger Liljeberg-Kj elsson (M) och Liza Boethius (V). 

Ordföranden ställer yrkandet om arbetsledarerfarenhet under proposition, och finner att nämnden 
avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om svenskt kollektivavtal under proposition, och finner att nämnden 
avslår yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden yrkandet om att det gulmarkerade stycket under 5.6 Avgifter, ska utgå, 
under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på liggande förslag röstar ja och den som bifaller yrkandet röstar nej. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet om att det gulmarkerade 
stycket under 5.6 Avgifter, ska utgå 

Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Johanna Lönn (FP), Josefme Andersson (M) och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och 
Liza Boethius (V). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§36 

Förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystemet 
NHO-2013-0193.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna förändringar i förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom daglig verksamhet 
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), 

att förändrat förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom daglig verksamhet gäller från 1 april 
2014,och 

att ge kontoret i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända utförare om ovanstående 
förändringar. 

Reservationer 
Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för egna yrkanden enligt bilaga 4. 
Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämndens förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LOV omarbetas varje år i större eller 
mindre utsträckning. Flera intressenter som godkända utförare i valfrihetssystemet och Föreningen 
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) och Autism & Aspergerföreningen har 
beretts möjlighet att ha synpunkter på nu gällande förfrågningsunderlag. 

I förslaget t i l l förfrågningsunderlag har fler förändringar gjorts utifrån dessa synpunkter, bland 
annat har kraven på chefens kompetens ändrats. Dessutom har förtydliganden gjorts kring hel- och 
deltidsplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Yrkande 
Liza Boethius (V) yrkar att det under 3.2 Referenser, ska vara 3 referenser som tidigare och att det 
under 3.5 Ledningens kompetens, ska kompletteras med att chefserfarenhet krävs. 

Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av Malena Ranch (MP) och Liza Boethius (V) att det under 3.4 
Arbetsgivaransvar, ska kompletteras med meddelarskydd och att allmänhetens insyn i verksamheten 
ska garanteras. 

Liza Boethius (V) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S) att det under 3.4 Arbetsgivaransvar, 
ska kompletteras med svenskt kollektivavtal. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandet om meddelarskydd under proposition, och finner att nämnden avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om att allmänhetens insyn i verksamheten ska garanteras under 
proposition, och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om 3 referenser under proposition, och finner att nämnden avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om chefserfarenhet under proposition, och finner att nämnden avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet om svenskt kollektivavtal under proposition, och finner att nämnden 
avslår yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§37 

Redovisning 2013 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga 
ombud 2014 
NHO-2014-0045.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna redovisningen av verksamhet med personliga ombud år 2013, och 

att uppdra åt kontoret att hos länsstyrelsen ansöka om stadsbidrag för personliga ombud för år 
2014. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-30 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Uppsala kommun har erhållit statsbidrag ti l l verksamhet med personliga ombud (PO) för år 2013. 
Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2014 begär länsstyrelsen att nämnden inkommer 
med en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna året. 

Redovisningen svarar på följande: 
- Antal PO (tjänster respektive personer) 2013 
- Planerat antal PO (tjänster respektive personer) 2014 
- Organisation och ledning 
- Verksamhet 
- Systemfel 
- Antal klienter (män/kvinnor) 31 dec 2012 och 31 dec 2013 
- Antal nya klienter (män/kvinnor) 2013 
- Antal avslutade klienter (män/ kvinnor) 2013 
- Antal (män/kvinnor) i åldersgrupper 
- Antal klienter med minderåriga barn som PO har vetskap om 
- Antal klienter med hemmaboende barn (innefattar även växelvis boende) 
- Ekonomisk redovisning (antal tjänster, vakanser, tjänstledigheter, längre sjukfrånvaro) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§38 

Program för Södra Åstråket 
NHO-2013-0234.43 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande ti l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Reservationer 
Malena Ranch (MP), Fredrik Leijerstam (MP) och Liza Boethius (V) lämnar reservation/ 
ersättaryttrande enligt bilaga 6. 
Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Programmet innebär i korthet att visa kommunens planeringsinriktning för området kring 
Munkgatan och Islandsbron ti l l strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för park, 
hamnområde och båtliv, idrott och evenemang. Visionen för Södra Åstråket innefattar målet att 
skapa ett levande, upplevelserikt och innehållsrikt park- och aktivitetsstråk som fungerar både vid 
stora engagemang och til l vardags. 

Kontoret har upprättat förslag ti l l yttrande i ärendet där framför allt vikten av 
tillgänglighetsskapande åtgärder understryks. 

Yrkande 
Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Liza Boethius (V) ändring av yttrandet enligt 
bilaga 5. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§39 

Ej verkställda gynnande beslut 
NHO-2013-0105.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL och 9 § LSS som 2013-12-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten ti l l kommunfullmäktige, och 

att låta expediera rapport och missiv ti l l kommunstyrelsen för beredning til l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg har jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att 
kvartalsvis rapportera t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§40 

Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO angående tillsyn bostad 
med särskild service, Linvägen 58 
NHO-2014-0033.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande t i l l Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt kontorets förslag. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-02-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har genomfört tillsyn vid Linvägen 58, bostad med 
särskild service enligt Lag om särskild service för vissa funktionshindrade (LSS). Tillsynen har i 
huvudsak omfattat områdena; bostadens utformning, personal, bemanning, personalens kompetens, 
kvalitet och säkerhet i verksamheten, de boendes delaktighet i hur insatsen verkställs och 
dokumentation o genomförandet. 

Utifrån genomförd tillsyn ställer IVO följande krav på åtgärd att nämnden säkerställer att den som 
förestår Linvägen 58 har en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. 
Redovisningen av vidtagna åtgärder ska vara IVO tillhanda senast 7 mars 2014. 

Kontoret har utifrån IVO:s beslut haft en dialog med ansvarig affarsområdeschef. Utföraren har 
taget fram en kompetensutvecklingsplan för aktuell enhetschef. Kontoret kommer även att 
tydliggöra kompetenskrav för chefer i samtliga led i kommande upphandling av verksamheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§41 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M) och Malena Ranch (MP) 
delta i seminariet "Hälsa på lika villkor - mot minskat utanförskap" som Regionförbundet 
Uppsala län inbjuder t i l l 10 mars 2014, kl. 13.00-16.00, och 

att medge Liza Boethius (V), Ove Hjorth (S) och Eva Christiernin (S) delta i utbildningsdag 
"Att förebygga, tidigt uppmärksamma och behandla missbruk hos unga" som Vård & bildning 
inbjuder t i l l 17 mars 2014, kl. 09.00-16.30, Blåsens hus, von Kraemers allé 1. 
Avgift 500 kronor per deltagare. 

§42 

Anmälan av protokoll, meddelanden, skrivelser mm nämnden för hälsa och 
omsorg 2014-02-27 
NHO-2014-0030.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 

§43 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2014-01-13 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§44 

Anmälan av nämndens protokoll 2014-01-29 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§45 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskott 2014-01-24 och 2014-
01-29 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§46 

Anmälan av protokoll från individutskott 2014-02-12 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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ÄjÄ) Socialdemokraterna 
^jgjW' F R A M T I D S P A R T I E T 

Särskilt yttrande angående ärende 3.01, 2014-02-27. 
Nämnden för hälsa och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har haft ett minst sagt tufft ekonomiskt år. Stora 
underskott har lett t i l l att nämndens politiska majoritet har beslutat om ett flertal 
besparingsåtgärder. En del mer genomtänkta än andra. Socialdemokraterna har valt att 
inte delta vid dessa beslut. Den borgerliga alliansen har haft makten i såväl Uppsala 
kommun som landsting och stat i sju år. Den ekonomiska situationen är något som 
skapats av en tydligt ideologisk högerpolitik som ställt skattesänkningar och företag 
emot funktionsnedsatta och andra socialt utsatta personers livskvalitet. 
Konsekvenserna av denna politik är något de fått bringa reda i utan vår hjälp. 

Underskottet har haft flera orsaker, men kan främst sammanfattas som brist på 
bostäder inom LSS och socialpsykiatri och ett ökat antal människor i behov av 
nämndens insatser (volymökningar). Brister på bostäder har lett t i l l dubbla utgifter för 
nämnden i form av utbetalning av viten och extra insatser i det aktuella boendet. Vi 
ställer oss frågande inför varför NHO ska betala viten för att andra delar av kommunens 
organisation inte levererar de bostäder nämnden beställt. 

Den andra tongivande orsaken har varit de så kallade volymökningarna, främst inom 
socialpsykiatrin. Här har vi under det gångna året uppmärksammat den borgerliga 
majoriteten på ett strukturfel. Kommunfullmäktiges ekonomiska ersättning t i l l 
nämnden utgår från en på förhand fastslagen uppräkning av antalet brukare, vilket i 
praktiken innebär att nämnden inte har kompenserats för alla människor som omfattas 
av insatser. På så sätt har den reella andelen resurser per brukare minskat när fler 
personer flyttat in t i l l kommunen eller fått en diagnos. 

Detta strukturfel är något som vi försökt lyfta t i l l diskussion. Finns det lämpligare 
former att beräkna och fördela resurser på? Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen 
påpekat och yrkat att nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i denna fråga. Detta 
har den borgerliga majoriteten valt att ignorera, vilket vi å det starkaste beklagar. 

Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 

'yH - w 



Reservation till förmån för eget yrkande 
NHO 27 februari 2014 

Ärende 3.04 ang habilitetsersättning och kostnader för den 
enskilde för resor till och från daglig verksamhet 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande om att habilitetsersättning bör höjas 
med 24 kronor per dag ti l l 64 kr. 

Då resorna til l och från daglig verksamhet, för de som reser med av NHO finansierad resa, 
kommer att höjas från 525 kr/månad til l 790 kr/månad så kommer endast 55 kr per månad att 
komma den enskilda ti l l godo. Om hon jobbar heltid! (16 kronor x 20 arbetade dagar gör 
320 kr i månaden. Vid höjningen av busskortet med 265 kr så blir det alltså bara 55 kr över.) 
För de som arbetar deltid blir det en förlust 1 Deras redan dåliga ekonomi kommer att bli ännu 
sämre. Många personer med funktionsnedsättning lever under socialbidragsnivån hela sitt liv. 

En höjning av habilitetsersättningen til l 24 kronor kommer att innebära att ca 14 kronor av 
den går ti l l höjningen av busskortet och ca 10 kronor blir en reell höjning. Habilitetsersättning 
har ju inte höjts på ca 10 år. 

Orsaken til l att kostnaden infördes var att man liknade det vid resor t i l l och från arbetet. De 
som köper ett busskort kan resa vilken dag de vi l l , vilken tid de vi l l och inte bara ti l l och från 
sitt arbete. Detta är inte rättvist. Nu med det nya priset på busskort kan man också resa i hela 
länet. Detta kan inte de som reser med av kommunen finansierad resa ti l l och från daglig 
verksamhet. För att kunna göra detta måste de i så fall betala ytterligare av sina ofta redan 
knappa ekonomiska resurser. 

Vänsterpartiet har rest frågan i nämnden i november 2012 om att ta bort kostnaderna för resa 
ti l l daglig verksamhet, men fick inget gehör för detta. 

Att blanda ihop habilitetsersättningen med kostnader för resor t i l l daglig verksamhet är helt 
fel. Nu befinner vi oss i den situationen och måste förhålla oss t i l l det. Vänsterpartiets önskan 
vore att helt ta bort kostnaden för resor ti l l och från daglig verksamhet och höja 
habilitetsersättningen med 10 kronor. Men det låter sig i dagsläget inte göras då många 
personer inom daglig verksamhet köper ett eget busskort för att ta sig t i l l och från daglig 
verksamhet. Deras resa ti l l och från daglig verksamhet är ju då 790 kr. Det den politiska 
majoriteten här försummat, denna gång i landstinget, är att införa ett lägre pris för de som har 
förtidspension, sjuk- eller aktivitetsersättning. Man hade så bråttom att höja busskortet att 
man inte tittade på denna fråga. Som vanligt är inte dessa människors väl och ve något man 
tar hänsyn ti l l och bryr sig om. Oppositionen i landstinget har nu lagt ett förslag att denna 
fråga skall utredas. Personer +65 betalar för ett årskort 3 320 kronor! Det borde ju självklart 
gälla även de som har någon form av pension även tidigare i livet. Dessutom - dessa personer 
har inte fått sänkt skatt i samma utsträckning som de som arbetar. En av orsakerna ti l l att 
införa jobbskatteavdrag var att de som arbetar har extra utgifter i form av kostnader för att ta 
sig t i l l och från arbetet!! 

Uppsala 27 februari 2014 
Liza Boethius (V) 
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miljöpartiet de gröna 

Reservation ärende 3.04 Egenavgift för taxor till och från daglig 
verksamhet och habiliteringsersättning 

2011 la Miljöpartiet en motion till Uppsala kommunfullmäktige om att det var dags att höja 
habiHtermgsersättningen. Den hade då varit oförändrad i tio år. Sedan 2002 har bidraget höjts 
med 1 krona, från 39 kronor per dag till 40 kronor per dag. Det motsvarar knappt resan fram och 
tillbaka till jobbet, eller kostnaden för lunchen. Idag är det alltså 12 år sedan ersättaingen senast 
höjdes. 

Vi är positiva till att nämnden idag beslutade att höja habiUteringsetsättningen. Men vi menar att 
förslaget i realiteten inte innebär någon förbättring för många av dem som arbetar i daglig 
verksamhet. Beslutet innebar nämligen inte bara att höja habiHteiingsersättjuingen, utan också att 
göra förändringar av egenavgifter för resor till daglig verksamhet. 

Uppsala kommun har ansvar för färdstjänstresor av olika slag. De omfattas av en princip om att 
"avgiften motsvarar kostnad för månadskort inom kollektivtrafiken i det aktuella reseområdet". 
Landstmgstalkiiäktige beslutade nyligen om en kraftig höjning av priserna för månadskort i 
kollektivtrafilien. I april höjs priset för ett månadskort från 525 kronor till 790 kronor. Höjningen 
motiveras bland annat med att det nya kortet gäller i hela länet och att resenärerna därmed får 
mer resa för pengarna. Det är en fördel som de som har färdtjänst till arbete och studier eller 
betalar egenavgift för resa till daglig verksamhet inte kan tillgodogöra sig eftersom resan bara får 
gå mellan hemmet och arbetet. Vi anser därför att det är orimligt att kostnaderna för egenavgifter 
med färdtjänst ska följa priset för ett månadskort i kollektivtrafiken. Av de 745 personer som idag 
är beviljade LSS-insatsen Daglig verksamhet är cirka 300 personer beviljade transport och betalar 
därmed en egenavgift. 

V i välkomnar att alliansens valde att höja ersättaingen med 16 kronor/dag. Men den summan 
måste sättas i kontext med höjningen av resorna till daglig verksamhet. För den som reser med 
färdtjänst till daglig verksamhet innebär det i realiteten en höjning av habiHtermgsersättningen 
med 2 kronor/dag (eftersom höjningen av egenavgiften motsvarar 14 kronor/dag). 

När habihtermgsersättningen nu äntligen höjs vill Miljöpartiet se en reell höjning av 
habihtermgsersättaingen. Vi föreslog därför att nämnden istället skulle besluta att från och med 
1 april 2014 höja habiliteringsersättningen med 24 kronor/dag. Det motsvarar en 
kompensation för ökade resekostnader samt en reell höjning med 10 kronor/dag. Utöver det 
anser Miljöpartiet att det är dags att indexreglera ersättaingen för att undvika att i framtiden få 
liknande scenarier där ersättningen kan förbli oförändrad i 12 år på grund av politiskt ointresse. 

Vi reserverar oss till förmån för vårt egen yrkande om att höja ersättningen med 24 kronor/dag. 

För Miljöpartiet 

Malena Ranch 
2e vice ordförande Nämnden för hälsa och omsorg 

K . 



Reservation till förmån för egna yrkande 
NHO 27 februari 2014 

Ärende 3.05 och 3.06 Förfrågningsunderlag för ledsagarservice 
(3.05) och daglig verksamhet (3.06) enligt lagen om 
valfrihetssystemet (LOV) 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån för att de egna förslagen t i l l tillägg/ändringar 
skall göras i ovan nämnda förfrågningsunderlag. 

Gemensamt för 3.05 och 3.06 

Chefer för verksamheter/arbetsledare 
Chefer för verksamheter skall ha arbetsledarerfarenhet - man kan vara mycket bra på 
att arbeta med personer inom daglig verksamhet och som ledsagare men man kanske 
inte ha de egenskaper som krävs för vara chef/arbetsledare och vice versa. Den som är 
chef/förestår en verksamhet/är arbetsledare skall ha denna erfarenhet. I missivet inför 
förslaget hänvisas t i l l att göra det enklare för någon som arbetar i en verksamhet att 
starta eget. Nämndens uppgift är att verka för brukarna och deras verklighet och inte för 
de som vill starta företag. 

Referenter 
Referenser skall alltid tas när någon för nämnden ny aktör lämnar in ansökan om att få 
ingå i nämndens valfrihetssystem. (Så är det inte i alla situationer i förfrågnings
underlagen.) Att inte kräva referent skulle underlätta för t ex en anställd i verksamheten 
att starta företag. 

Meddelarskydd, offentlig insyn och svenskt kollektivavtal 

Dessa krav skall ställas på de som skall ingå i nämndens valfrihetssystem. 

Endast 3.05 - ledsagarservice 

Belastningsregister 
Vid anställning av personal skall en koll göras i belastningsregistret. (Finns med i 3.06 -
daglig verksamhet.) 
Personal skall vara anställd 
All personal skall vara anställd inte arvoderad. Skrivningar att personal skall kunna vara 
arvoderad skall tas bort. 

Avgifter för ledsagarservice kan komma att införas 

Denna skrivning skall tas bort. 

Uppsala 27 februari 2014 

Liza Boethius (V) 



v / 3.08 Program för Södra Åstråket ' 

Ändringsyrkande från Miljöpartiet de gröna. 

• Byt ut tredje stycket ("Förslaget t i l l program...") mot följande text: 

"Nämnden vil l ur en tillgänglighetssynpunkt ifrågasätta 1-ämpligheten av en bilbro med starkt ökande 
trafikflöden så centralt i staden. Det kommer inte underlätta framkomligheten för personer med 
funktionsnedsättning eller öka tillgängligheten kring åstråket. En broförbindelse skulle innebära ett stort 
ingrepp i det känsliga årummet och leda t i l l mer biltrafik i staden när det istället behöver bli mindre biltri 
och mer utrymme för gående, cykel och kollektivtrafik. 

Södra åstråket är ett mycket viktigt område för uppsalaborna med dess vattennära mötesplats och 
relareationsstråk. En stor trafikled för biltrafik skulle skära sönder stadsparksområdet, inklusive 
Studenternas. 

I samband med att Studenternas ska byggas om så ska också Stadsträdgården utvecklas och utvidgas mec 
mer kultur och satsningar för barn. Ett utökat Stadsträdgården ska innehålla en bredd av möjligheter till 
rekreation och friluftsliv för människor i alla åldrar med fina promenadstråk och ett aktivt friluftsliv. " 

• Stryk sista meningen "Nämnden har i övrigt inga invändningar mot programförslaget". 



Reservation och ersättaryttrande 3.08 Program för Södra Åstråket 
Vi reserverar oss mot beslutet till yttrande över Program för Södra Åstråket. Miljöpartiet hade två 
ändringsyrkanden för nämndens yttrande om Program för Södra Åstråket. Vi vill att det tredje 
stycket ("Förslaget till program...") utgår till förmån för följande text: 

"Nämnden vill ur tillgänglighets synpunkt ifrågasätta lämpligheten av en bilbro med 
starkt ökande trafikflöden så centralt i staden. Det kommer inte underlätta 
framkomligheten för personer med funktionsnedsättning eller öka tillgängHgheten 
kring åstråket. En broförbindelse skulle innebära ett stort ingrepp i det känsliga 
åmmmet och leda till mer biltrafilc i staden när det istället behöver bli mindre 
biltrafik och mer utiymme för gående, cykel- och kollektivtrafik. 

Södra åstråket är ett mycket viktigt område för uppsalaborna med dess vattennära 
mötesplats och relcreationsstråk. En stor trafikled för bUtiafik skulle skära sönder 
stadsparksområdet, inklusive Studenternas. 

I samband med att Studenternas ska byggas om så ska också Stadsträdgården 
utvecklas och utvidgas med mer kultur och satsningar för barn. Ett utökat 
Stadsträdgården ska innehålla en bredd av möjligheter till rekreation och friluftsliv 
för människor i alla åldrar med fina promenadstråk och ett aktivt friluftshv." 

Vi vill även stryka yttrandets sista mening "Nämnden har i övrigt inga mvändningar mot 
programförslaget". 

V i reserveras oss till förmån för ovanstående ändringsyrkanden av yttrandet. 

För Miljöpartiet 
Malena Ranch och Fredrik Leijerstam 

För Vänsterpartiet 
Liza Boethius 
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