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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

Platsochtid: Aspen, 15:00-18:10 
Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande 

Martin Wisell (KD), l:e vice 
ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande tom § 14 
Gunvor Nicander-Ekström (M) 
Inger Liljeberg-Kjelsson (M) 
Benny Lindholm (FP) 
Barbro Möller (C) tom § 3 
Fredrik Leijerstam (MP) tom § 3 
from §15 
Eva Christiernin (S) from § 4 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Liza Boethius (V) 
Johanna Lönn (FP) from § 4 

Fredrik Leijerstam (MP) from § 4 tom §14 
Josefine Andersson (M) 
Viktoria Rönnquist (KD) from § 3 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, Magnus Johannesson, avd. chef, Carina Kumlin, avd. chef, 
Tomas Odin, avd. chef, Karina Bodin, sektionschef, Helena Thorén Lindqvist, kommuni
kationsstrateg, Maria Ahrgren, kvalitetscontroller och Sureya Calli, samordnare 

Utses att justera: Jonny Husén (S) Paragrafer: 1-22 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret förMl^a, vård och omsorg 2014-02-06 

if 
Stig Rådanl (M), ordförande/ is / ) \ / y M m Husén (S)/justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Nämnden för hälsa och omsorg 
2014-01-29 

Datum för 2014-02-07 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2014-02-28 
Datum för anslags nedtagande: 2014-03-03 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2(16) 

Uppsala 
• • K O M M U N 

N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum: 2014-01-29 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att flytta upp ärende 3.04 som första beslutsärende, 

att även anmäla ett protokoll från individutskottet 2014-01-08, 

att anmälan av delegationsbeslut utgår, 
att komplettera kursinbjudningar med en inbjudan från U-fold, tisdag 4 februari 2014, 

kl. 09.30-13.00 rörande de anhörigas situation vid missbruk och beroende, 

att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande EU-migranter, 

att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande EU-direktiv vid upphandling, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§ 2 

Avtalsuppföljning hälso- och sjukvård, affärsområde boende vuxna Vård & 
bildning 
NHO-2013-0050.37 

Ärendet 
Skrivelse föreligger från kontoret för hälsa, vård och omsorg 2013-12-12. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en avtalsuppföljning med fokus på 
hälso- och sjukvård från augusti 2012 ti l l mars 2013 vid Byggmästargatanl3, Arkitektvägen, Gustaf 
Kjellberg, Linvägen, Smålandsvägen och Västgötaresan. 

Enligt beslut i nämnden juni 2013 gavs kontoret uppdrag att nogsamt följa de aktiviteter som 
utföraren beskrivit i en handlingsplan där aktiviteterna skulle vara slutförda oktober 2013. 

I början av november 2013 ombads utföraren att komma in med begärda handlingar. Samtliga 
handlingar inkom utom reviderad rutin och lokal instruktion för medicintekniska produkter (MPT). 

Den 9 december kallades utföraren ti l l möte med avdelningen för avtal och uppföljning för att 
beskriva arbetet med den pågående revideringen av gällande rutin samt framtagandet av en lokal 
instruktion för affärsområdet. Båda dokumenten beräknas vara klara senast i mars 2014. En 
aktivitetsplan, nuvarande rutin för MTP samt tillhörande blanketter delgavs kontoret. Det pågående 
arbetet bedöms av kontoret som tillfredställande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§ 3 

Översyn av kontorets för hälsa, vård och omsorg organisation - slutsatser och 
förslag till åtgärder 

Overhead bilder delas ut t i l l nämnden på bordet. 

Direktören redogör i korthet för resultatet av den översyn som genomförts gällande kontoret för 
hälsa, vård och omsorg hösten 2013. 

Utgångspunkter för översynen är att dagens organisation väl tjänar dagens syfte men att justeringar 
kan behöva göras för ökad effektivitet. De egna analyser som ledningsgruppen vid kontoret själva 
stått för har resulterat i att följande förbättringspunkter diskuteras: 

• Stora utmaningar väntar de båda nämnderna i form av ökande behov och en 
förväntad svår ekonomisk situation för kommunen. 

• Ledningen har konstaterat att verksamhets-/ekonomistyrningen är bristfällig. 

• Kontorets omvärldsbevakning, innefattande kostnadsjämförelser med andra 
kommuner kan förbättras. 

• När det gäller hanteringen av ärenden til l nämnd, som varit och är bristfällig, 
har en översyn gjort och åtgärdsplan finns. 

• Det finns indikationer på dubbelarbete inom och mellan avdelningar samtidigt 
som viktiga frågor riskerar att "falla mellan stolarna". 

• Resultat av kontorets medarbetarundersökning hösten 2012 visar bl.a. att 
arbetsbelastningen upplevs som hög, att styrningen är otydlig och effektiviteten 
ifrågasätts. 

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

N Ä M N D E N FOR H A L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§ 4 

Information angående barnanpassning vid Siri 

Tomas Odin, avdelningschef, redogör för att under 2012 vistades 80 barn på Siri, ca 10 -15 barn per 
dag. Svårast har tonåringarna på Siri då inget speciellt utrymme finns för dem och det saknas 
datauppkoppling. Delvis har ventilationen löst sig. Det bor fler på Siri än det var tänkt för, 
eventuellt kan utbyggnad ske då fastighetsägaren har mark intill Siri. 

Information angående avgifter för resor till daglig verksamhet och kostnader 
för hel- och halvtid 

Tomas Odin, avdelningschef, rapporterar att oavsett hur resan sker och om den dagliga 
verksamheten är på hel- eller halvtid så betalar den enskilde 525 kronor. Avgiften regleras vid 
taxeändringar. 

Planering av ärenden till kommande sex nämnder 

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

§ 5 

§ 6 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§ 7 

Rapporter från utbildningar och annat 

Ordföranden Stig Rådahl (M) rapporterar att han och Malena Ranch (MP) tillsammans med övriga 
presidier i kommunen och kommunal ledningspersonal diskuterat översynen av kommunens 
organisation på Krusenberg Herrgård 2014-01-20—21. Arbetet fortsätter under februari - april. 
Ärende ti l l kommunstyrelsen i maj och till kommunfullmäktige för beslut i maj eller juni. 

Måndagen den 27 januari 2014 var det uppdragsdialog där kostnadsutvecklingen diskuterades för 
de sista 10 åren. 

Vidare rapporterar ordföranden från konferens 2014-01-28 "LARO i dag - Nya 
behandlingsmetoder, etik och dödsfall". Under konferensen diskuterades bland annat att det "rena" 
missbruket ersätts av biandmissbruk. Det innebär att rådande behandlingsmodeller bör anpassas, 
vilket väcker många frågor. Ny statistik visar att många dör av buprenorfm och metadon. Norge har 
det näst största dödstalet efter Estland i Europa, av buprenorfm och metadon. 

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

N Ä M N D E N FOR H A L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§ 8 

Avvikelse- och synpunktshantering 

Maria Ahrgren, kvalitetscontroller, redogör för det nya systemet för hantering av synpunkter, 
klagomål, avvikelser och förbättringsförslag. 

Hanteringen av synpunkter, klagomål, avvikelser och förbättringsförslag är ett viktigt instrument för 
att öka medborgares och medarbetares möjlighet ti l l inflytande. 

Det nya systemet ger möjlighet t i l l att kontoret får en systematisk uppföljning och dokumentation 
av inkomna synpunkter. 

Synpunkter ger kontoret möjlighet att förbättra dess verksamhet. 

Information om avvikelse- och synpunktshantering och även formulär att fylla i finns nu på 
uppsala.se. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§ 9 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupper (M), (FP), (C) och (KD) 

Ordföranden anmäler att majoriteten haft särskild aktivitet med partigrupper 2014-01-15, 
kl. 15.00- 19.00. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§10 

Riktlinje för awikelsehantering gällande hälso- och sjukvård 
NHO-2013-0201.37 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att anta riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detta övergripande styrdokument beskriver ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom 
äldrenämnden (ÄLN) och nämnden för hälsa och omsorg (NHO). Ansvarsfördelningen mellan 
vårdgivaren, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR), utförarens verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal tydliggörs. Styrdokumentet 
utgör även ett stöd för författningsstyrda specifika riktlinjer som arbetas fram av MAS och MAR. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§11 

Yttrande till Socialstyrelsen gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om våld i nära relationer 
NHO-2013-0214.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lämna synpunkter ti l l socialstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Socialstyrelsen har utarbetat ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
för verksamheter inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården. Uppsala kommun har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och från kommunen kommer nämnden för hälsa 
och omsorg (NHO) och socialnämnden för barn och unga (SBN) att svara. Nämnden ställer sig 
positiv t i l l Socialstyrelsens förslag på föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01 -29 

§12 

Ickevalsalternativ för personlig assistans enligt lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (ASS) 
VFN-2011-0035.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att kontoret får i uppdrag att avsluta upphandlingen, enligt lag om valfrihetssystem (LOV), av 
ickevalsalternativet för personlig assistans enligt LSS/ASS från och med 1 februari 2014, och 

att kontoret får i uppdrag att teckna avtal med Vård & bildning om att vara icke-valsalternativ för 
personlig assistans. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) reserverar sig i form av ett särskilt 
yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-14 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden fattade den 13 juni 2013 beslut om att snarast konkurrensutsätta all verksamhet som ännu 
inte har upphandlats, med några undantag. Kontoret gavs i uppdrag att återkomma med förslag på 
vilka verksamheter som bör omfattas av beslutet. Nämnden fastställde i februari 2011 
förfrågningsunderlaget enligt LOV för icke-valsalternativet för personlig assistans enligt LSS/ASS. 
Ickevalsalternativet är ti l l för den assistansberättigade som inte kan eller vill välja utförare. 
Fördelningen av assistansberättigade skulle göras enligt en turordningslista hos myndigheten. 
Ickevalsalternativet enligt LOV har inte utnyttjats. Samtliga assistansberättigade eller deras 
företrädare har hitintills valt utförare. Ingen av de 12 godkända utförarna har fått en kund via 
ickevalsalternativet. Kontoret menar, mot bakgrund av nämndens tidigare beslut om att all 
verksamhet ska konkurrensutsättas, att ickevalsalternativet bör upphandlas i kombination med andra 
insatser inom personlig assistans. I dagsläget har Vård & bildning exempelvis ansvar för 
kommunens yttersta ansvar i form av vikarieanskaffning vid ordinarie assistents sjukdom. Detta 
ansvar skulle kunna upphandlas i kombination med en upphandling av ickevalsalternativet. 
Kontoret avser att återkomma t i l l nämnden hösten 2014 med ett förfrågningsunderlag. I avvaktan på 
nytt förfrågningsunderlag tecknas ett avtal med Vård & bildning om att vara icke-valsalternativ. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§13 

Upphandling av anordnare av vissa insatser inom personlig assistans enligt 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och assistans
ersättning enligt socialförsäkringsbalken (ASS) 
NHO-2014-0021.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett förfrågningsunderlag i enlighet med föreliggande 
slcrivelse under hösten 2014. 

Reservationer 
Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2. 

Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) reserverar sig mot beslutet i form av ett 
särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-14 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden fattade den 13 juni 2013 beslut om att snarast konkurrensutsätta all verksamhet som ännu 
inte har upphandlats, med några undantag. Kontoret gavs i uppdrag att återkomma med förslag på 
vilka verksamheter som bör omfattas av beslutet. Kontoret föreslår, under förutsättning att nämnden 
tar beslut om att avsluta upphandlingen enligt lag om valfrihetssystem av ickevalsalternativ för 
personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och 
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, att ickevalsalternativet bör upphandlas i 
kombination med andra insatser inom personlig assistans. I dagsläget har Vård & bildning 
exempelvis ansvar för kommunens yttersta ansvar i form av vikarieanskaffning vid ordinarie 
assistents sjukdom. Detta ansvar skulle kunna upphandlas i kombination med en upphandling av 
ickevalsalternativet. Kontoret avser att återkomma t i l l nämnden hösten 2014 med ett 
förfrågningsunderlag. 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall t i l l föreliggande skrivelse. 

Liza Boethius (V) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S) avslag på föreliggande skrivelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§14 

Yttrande till kommunstyrelsen över Motion av Liza Boethius (V) om att ej 
införa L O V och ramupphandling av äldreboenden och boenden/gruppboenden 
enligt LSS och SoL 
NHO-2013-0099.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 

Reservationer 
Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för eget yrkande och lämnar ett särskilt 
uttalande enligt bilaga 4. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-01-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Liza Boethius har motionerat t i l l kommunfullmäktige om att lagen för valfrihetssystem (LOV) och 
så kallade ramupphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) inte ska införas för 
äldreboenden och olika former av boenden/gruppboenden enligt LSS och SoL. Som skäl för 
motionen anförs att kommunen ska äga eller hyra fastigheter där äldre och personer med 
funktionsnedsättning bor mer eller mindre permanent. Kontoret framför i upprättat förslag ti l l svar 
att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. 

Yrkande 

Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall t i l l föreliggande yttrande. 

Liza Boethius (V) yrkar på ett nytt yttrande i enlighet med bilaga 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§15 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge Stig Rådahl (M) att delta i seminarium om läkemedelsförsörjning, läkemedelstjänster, 
kostnadseffektiv läkemedelsbehandling samt nya läkemedel som landstinget i Uppsala 
anordnar, måndag 10 mars 2014, kl. 13.00 -16.00, Eklundshov, mässen, 

att medge Stig Rådahl (M) och Eva Christiernin (S) delta i "Anhörigas hälsa/ohälsa", 20 mars 
2014, kl. 13.00 - 16.00, Studieförbundet Vuxenskolan, Drakensalen, Kungsängsgatan 12. 
Arrangörer är HSO i Uppsala län i samverkan med landstinget i Uppsala län, Anhörigcentrum 
i Uppsala kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnad 250 kronor per person, och 

att medge Stig Rådahl (M), Eva Christiernin (S), Liza Boethius (V) och Gunvor Nicander-
Ekström (M) delta i U-folds seminarium "De anhörigas situation vid missbruk och beroende" 
tisdag 4 februari 2014, kl. 09.30 - 13.00, Blåsenhus, Uppsala. Fri entré. 

Anmälan av protokoll, meddelanden, skrivelser mm nämnden för hälsa och 
omsorg 2014-01-29 
NHO-2014-0030.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§16 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§17 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2013-12-09 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§18 

Anmälan av nämndens protokoll 2013-12-19 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§19 

Anmälan av protokoll från individutskott 2013-12-04 och 2014-01-08 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 
att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

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

N Ä M N D E N FOR H A L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§20 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskott 2013-12-12 (2 st) och 
2013-12-30 

Fråga från Liza Boethius (V) gällande EU-migranter 

Kontoret redogör för att ett hus i Bergsbrunna var tänkt att ta emot barnfamiljer. 
Det visade sig dock att villan inte klarade av ventilation och utrymning. Arbete pågår med att hitta 
en annan lämplig lokal. 
Ribbingebäck är tänkt som mottagning med mat, övernattning och annat för övriga EU-migranter 
och kommer upp som ett ärende på nästa kommunstyrelse. 

Fråga från Liza Boethius (V) gällande EU-direktiv upphandling 

Liza Boethius undrar hur det blir med förfrågningsunderlag för nämnden nu med EU-direktiven 
som säger att det inte bara är lägsta pris som gäller. 

Kontoret bereder frågan ti l l arbetsutskottet. 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

§21 

§22 

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

Reservation ärende 3.02 och 3.03 2014-01-29. Nämnden för hälsa och omsorg. 

Socialdemokraterna anför reservation. Dessa beslut innebär att personer med rätt t i l l 
personlig assistans inom LSS fråntas den reella möjligheten att inte välja utförare. Idag 
kan brukare själva bestämma huruvida de vill välja utförare eller ej. I och med att det så 
kallade "ickevalsalternativet" också konkurrensutsätts försvinner möjligheten för 
människor att ställa sig utanför alliansens massiva konkurrensutsättningar. 

Alla vill inte välja. Vi bör respektera det. 

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

NHO 14 01 29 - Särskilt yttrande 

Upphandling av anordnare av vissa insatser inom personlig 
assistans enligt LSS assistansersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (ASS) 

Vänsterpartiet yrkade avslag på detta förslag t i l l beslut, att konkurrensutsätta 
ickevalsalternativ för personlig assistans enl LSS. 

Nämnden har tidigare vid dagens sammanträde beslutat att avsluta LOV när det gäller 
ickevalsalternativ för personlig assistans enl LSS och teckna avtal med Vård och Bildning. 

Vänsterpartiet menar att ickevalsalternativet för personlig assistans enl LSS skall finnas kvar 
hos Vård och bildning och således inte konkurrensutsättas. 

Uppsala 29 januari 2014 

Liza Boethius (V) 



Vänsterpartiet 

Förslag till yttrande från NHO till kommunstyrelsen över motion 
av Liza Boethius (V) om att ej införa LOV och ramupphandlingar 

av äldreboenden och boende/gruppboenden enligt LSS och SoL 

Nämnden för hälsa och omsorg ställer sig bakom andemeningen i motionen och svaret avser 
de boenden som berör NHO: 

att inte riskera att personer med funktionsnedsättning måste byta boende, dvs få ett nytt hem 
(lokaler), nya personer som ser t i l l dem och också nya kamrater, då de som driver 
verksamheten p g a misskötsel, dvs avtalsbrott, inte kan få fortsätta driva verksamheten och 
att de dessutom äger eller hyr fastigheten. Det gäller personer för vilket boendet är att betrakta 
som permanent. Se vidare utvecklat resonemang i motionen. 

Grundregeln skall vara, mot bakgrund av ovanstående resonemang och resonemanget i 
motionen, att en utförare, förutom Vård och Bildning, inte skall kunna vara både utförare och 
äga/hyra fastigheten i vilken verksamheten bedrivs. 

Undantag kan göras om en persons behov är så speciella och ovanliga att det skulle bli för 
dyrt för kommunen att ha ett eget boende som skulle passa för denna person och det kan 
upphandlas/avtalas om annat boende til l fromma för personen i fråga. 

Uppsala 29 januari 2014 

Liza Boethius (V) 



Vänsterpartiet 

NHO 14 01 29 - Särskilt yttrande 

Yttrande till KS över Motion av Liza Boethius om att ej införa L O V och 
ramupphandling i äldreboenden och boenden/gruppboende enl LSS och 

SoL 

Förutom min reservation som låg ti l l grund för eget förslag t i l l nämndens yttrande som lades 
fram vid sammanträdet, följer här ett Särskild yttrande. 

I det av nämnden beslutade yttrandet över ovanstående motion så bekräftas att det kan uppstå 
situationer i upphandlade boenden där entreprenören också äger eller hyr lokalerna som 
motionen bygger på, nämligen att verksamheten har sådana brister att avtalet bör sägas upp. 
Det motionen handlar om gäller permanent boende för brukarna och då blir konsekvenserna 
så stora att det blir inhumant. Ty vid den flytt det då handlar om får brukarna byta miljö, 
personal och medboende. I yttrandet har man kommit fram ti l l att "att det finns ett antal 
fördelar med ram- och LOV-upphandling vilka väger väsentligt tyngre än den nackdel som 
motionen berör." Därefter tar man upp fem olika argument som skulle bekräfta detta. 
Undertecknad menar att dessa "fördelar" lika väl kan uppnås när verksamheten bedrivs i av 
kommunen hyrd eller ägd fastighet. 

• Positivt med olika aktörer: Motionen handlar inte om att fler aktörer inte skall finnas. 
Verksamheter kan bedrivas av olika aktörer i av kommunen ägd/hyrd fastighet. 

• Profilerad verksamhet, dvs verksamhet med en särskild inriktning kan bedrivas av 
flera olika utförare i av kommunen ägd eller hyrd fastighet. 

• Den mångfald av utförare med olika slags inriktning som här åsyftas kan uppnås av 
olika utförare i av kommunen ägd eller hyrd fastighet. 

• Att processen från påbörjande av planering ti l l inflyttning går snabbare är inte ett 
hållbart argument, så mycket snabbare kan det inte röra sig om, och "snabbt" är inte 
alltid att föredra när det gäller att flytta för de personer som det här rör sig om. Sedan 
är det dessutom tiden til l att få besked om att man beviljats ett boende som är för lång. 

• Personer med mycket speciella och ovanliga behov. Om det inte finns boenden för 
dessa i LOU-upphandlade boenden eller i kommunal regi så kan det för dessa göras 
undantag. Grundregeln skall vara att kommunen skall äga eller hyra fastigheten vid 
permanent boende för våra brukare. 

Uppsala 29 januari 2014 Liza Boethius (V) 


