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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-29 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

KS-salen, Stadshuset, 15:00-19:20 

Stig Rådahl (M), Ordförande 
Martin Wisell (KD)1 :e vice 
ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Gunvor Nicander-Ekström (M) 
Inger Liljeberg-Kjelsson (M) 
Benny Lindholm (FP) 
Barbro Möller (C) 
Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Liza Boéthius (V) 

Ersättare: Josefine Andersson (M) 
Johanna Lönn (FP) 
Viktoria Rönnquist (KD) 
Britt Hedberg (S) 
Yasmin Hussein (S) from § 147 
Fredrik Leijerstam (MP) tom § 153 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän 

Utses att justera: Ove Hjorth (S) Paragrafer: 145 - 177 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård 

(M\ , ordförande 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

och omsorg 2013-09-10 

Ove Hjorth (S), justerare 

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 
2013-08-29 

Datum för 2013-09-11 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2013-10-02 
Datum för anslags nedtagande: 2013-10-03 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

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: 2013-08-29 

§145 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att uppta information om utbildning i Good Reader, 

att anmäla ytterligare en kursinbjudan under 3.17, 
att anmäla ytterligare ett protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2013-08-21 

under 4.05, 
att anmälan av delegationsbeslut 4.07 utgår, 

att uppta fråga från Liza Boéthius (V) om utbildning för nämnden, 

att uppta anmälan från Liza Boéthius (V) och Jonny Husén (S) om deltagande i seminarium 
2013-08-01 rörande LOV, 

att anmäla inkommen skrivelse från Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) gällande 
fråga t i l l nämnden om eventuella besparingar t i l l följd av konkurrensutsättning, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista 

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: 2013-08-29 

§146 

Delrapport utredning modell för att ge stöd och behandling för våldsförövare 
NHO-2012-0098.33 

Ärendet 

Delrapport 2 föreligger 2013-08-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret föredrar rapporten. Tre modeller är tänkbara och presenteras. 

Ärendet kommer åter t i l l nämnden för beslut när det slutliga förslaget med ekonomiska 
konsekvenser är färdig. 

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: 2013-08-29 

§147 

Redovisning av uppdrag om möjlighet att konkurrensutsätta hela nämndens 
verksamhet 

Nämnden fattade på sammanträdet i juni beslut om att, med några undantag, snarast 
konkurrensutsätta all verksamhet som ännu ej har upphandlats. Kontoret gavs i uppdrag att 
återkomma med förslag på vilka verksamheter som bör omfattas av beslutet. Kontoret gavs vidare i 
uppdrag att uppskatta om, och i så fall hur mycket, som nämndens kostnader skulle minska som ett 
resultat av konkurrensutsättningen. 

Kontoret har gått igenom alla verksamheter som idag ej är konkurrensutsatta. 
De verksamheter som kontoret har identifierat som möjliga att snarast upphandla redovisas nu för 
nämnden. 

Nämnden efterfrågar en ordentlig konsekvensanalys när ärendet kommer för beslut. 

Kontoret redogör för att t i l l nämnden i oktober kommer en fyllig handling med konsekvensanalys 
och tidplan. 

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: 2013-08-29 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§148 

Redovisning av uppdrag att presentera plan för att snarast kunna bereda plats 
inom kommunen för externt placerade till höga kostnader och redovisning av 
uppdrag att se över behov av möjligheter att tillskapa ytterligare boendeplatser 
inom socialpsykiatri 

Kontoret redogör för arbetet som pågår med att bereda plats inom kommunen för externt placerade. 

Gällande planerade och beställda boendeplatser inom socialpsykiatrin ser det ut som följande: 

Boenden som kommer 2014 

1 :a kvartalet 2014 kommer två nya trapphusboenden LSS med 12 platser (6+6) för personer 
med Asperger diagnos i Gränby backe och Sommarö. 

1 :a kvartalet 2014 kommer det en friliggande fastighet med 8 platser socialpsykiatri vid Jälla. 

Dessutom finns det uppdrag t i l l kontoret för samhällsutveckling (KSU) i nämndens boendeplan om 
följande: 

Ytterligare en enhet för träningsboende enligt SoL i form av trapphusmodell för sex till åtta 
personer. 

En gruppbostad enligt SoL för åtta yngre personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Två sammanhållna gruppbostäder för sex personer vardera integrerade i ordinarie nyproduktion av 
bostäder (målgrupp LSS personkrets 3). 

SoL (socialtjänstlagen) 
LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) 

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: 2013-08-29 

§149 

Fråga från Britt Hedberg (S) gällande personkrets 1 i LSS 

Britt Hedberg (S) väckte på nämnden i juni fråga gällande personkrets 1 i LSS. 

Frågan gällde om en person som beviljats och bott i en bostad med särskild service enligt 
personkrets 1, flyttar t i l l en egen bostadsrätt, har fortsatt rätt t i l l den service som servicebasen 
erbjuder. 

Kontoret redogör för att om en person i personkrets 1 flyttar t i l l en egen bostadsrätt så erbjuds 
hemtjänst och personen har inte längre rätt t i l l servicen i servicebasen. Stödet blir genom 
socialtjänstlagen med eventuella avgifter. 

Justerandes sign 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: 2013-08-29 

§150 

Anmälan om särskild aktivitet med partigrupp 

Eva Christiernin (S) anmäler att socialdemokraterna ska ha särskild aktivitet med partigrupp 
2013-08-30, heldag. 

§151 

Kompletterande utbildning iPad 

Kontoret informerar om kommande tillfallen för kompletterande utbildning i Good Reader, 
1, 7 och 9 oktober. Samtliga dagar kl. 16.00 i Bergius, Stationsgatan 12. 

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: 2013-08-29 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§152 

Ekonomiskt bokslut och prognos per maj, juni och juli 2013 
NHO-2012-0203.10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-juli, -14 061 tkr, resultatprognos 
helår 2013, - 30 000 tkr, +/- 10 000 tkr. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Britt Hedberg (S) och Yasmin Hussein (S) 
lämnar ett särskilt yttrande, tillika ersättaryttrande, i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden redovisar ett månadsbokslut på -14 061 tkr, vilket är 2,2 procent över budget. Jämfört 
mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 5.5 procent. 
Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 118 761 tkr +/- mnkr vilket är 30 mnkr mer än 
kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans. Nämndens tidigare beslut 
om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, kommer inte att ge full effekt 2013 
varför nämndens bedömning är att ytterligare åtgärder behövs. 

Liza Boéthius (V) efterfrågar redovisningen av beläggningen på trestegsboendet som ska vara med i 
handlingen varje månad. 

Kontoret lovar att den ska vara med i redovisningen nästa nämnd. 

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: 2013-08-29 

§153 

Uppdragsplan 2014 och planering för 2015-2017 
NHO-2013-0110.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att anta reviderat förslag t i l l nämndens för hälsa och omsorg uppdragsplan för 2014 och planering 
för 2015-17, och 

att överlämna planen ti l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Britt Hedberg (S) och Yasmin Hussein (S) 
lämnar reservation och särskilt yttrande (tillika ersättaryttrande) i enlighet med bilaga 3. 
Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) lämnar ett särskilt yttrande tillika ersättaryttrande 
i enlighet med bilaga 4. 
Liza Boéthius (V) lämnar reservation och särskilt yttrande i enlighet med bilaga 5. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret presenterade vid nämndens sammanträde den 13 juni ett utkast t i l l uppdragsplan. 

Uppdragsplanen har under sommaren genomgått en professionell språkgranskning för att göra 
texten mer lättillgänglig. 

Förslaget t i l l uppdragsplan går nu åter ut för fortsatt behandling vid arbetsutskott den 19 augusti 
samt för beslut vid nämndens sammanträde den 29 augusti. 

I förslaget t i l l uppdragsplan betonas nämndens värdegrund och synsättet att fokusera på hälsa 
utifrån ett medborgarperspektiv samt den enskildes möjlighet att kunna göra aktiva och medvetna 
val. 

Planen betonar vidare nämndens synsätt att fortsatt konkurrensutsättning av nämndens 
verksamheter medverkar t i l l att skapa en förbättrad kvalitet som kommer den enskilde ti l l del. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



10(29) 

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: 2013-08-29 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall t i l l liggande förslag ti l l uppdragsplan med ändringar i 
enlighet med bilaga 2. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Malena Ranch (MP) yrkar tillägg under 6.5.4 på sidan 30-31 med "Nämnden avser att kartlägga hur 
behoven av rehabilitering ser ut för nämndens målgrupper samt utreda hur nämnden kan skapa 
incitament för en effektiv rehabilitering inom nämndens verksamhet." 

Övriga ledamöter bifaller Malena Ranchs yrkande. 

Benny Lindholm (FP) yrkar tilläg på sidan 5, i 6:e och 9:onde stycket med öppna 
tidsbegränsade stödinsatser. 

Övriga ledamöter bifaller Benny Lindholms yrkande. 

Liza Boéthius (V) yrkar tillägg under 6.5.4 på sidan 30-31 med 
- förra årets lydelse gällande ökning av habiliteringsersättning, och 
- att nämnden avser att utreda vad fattade beslut på individutskottet gällande personer med beroende 
ger för resultat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först liggande förslag med tillägg av eget yrkande, Malena Ranchs yrkande, och 
Benny Lindholms yrkande under proposition, bifall respektive avslag och finner att nämnden 
bifaller liggande förslag med tillägg av ovanstående yrkanden. 

Därefter ställer ordföranden Liza Boéthius yrkande avseende habiliteringsersättning under 
proposition, bifall respektive avslag och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs: Den som röstar på avslag på yrkandet röstar ja och den som bifaller 
yrkandet röstar nej. 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet om tillägg. 
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Barbro Möller (C), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Over Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) 
och Liza Boéthius (V). 

Slutligen ställer ordföranden Liza Boéthius yrkande avseende personer med beroende under 
proposition, bifall respektive avslag och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs: Den som röstar på avslag på yrkandet röstar ja och den som bifaller 
yrkandet röstar nej. 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet om tillägg. 
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Barbro Möller (C), Martin Wisell (KD), Malena Ranch (MP) och Stig Rådahl (M). 
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Over Hjorth (S), Jonny Husén (S), och Liza Boéthius (V). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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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: 2013-08-29 

§154 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län - reviderad 2013 
NHO-2012-0189.37 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att översända den reviderade överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län ti l l kommunfullmäktige för godkännande och 

att föreslå kommunfullmäktige att vidare hantering av överenskommelsen delegeras ti l l 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-07-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län togs 
fram under 2012 och beslutades i organisationernas nämnder och styrelser. Uppföljningen av 
överenskommelsen samt de nationella bedömningskriterierna 2013 har givit anledning ti l l denna 
revidering. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
T I 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: 2013-08-29 

§155 

Yttrande gällande Ramuppdrag - nämndövergripande uppdrag för 
stadsdelsutveckling i Uppsala kommun 
NHO-2013-0111.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande ti l l socialnämnden för barn och unga enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-06-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Socialnämnden för barn och unga hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. 
Arbetet med stadsdelsutveckling samordnas i Uppsala av socialnämnden för barn och unga 
tillsammans med övriga uppdragsnämnder. Arbetet sker framförallt i stadsdelarna Gottsunda, 
Valsätra, Sävja, Gränby och Stenhagen. För att förtydliga och förbättra förutsättningarna för en 
hållbar stadsdelsutveckling har socialnämnden för barn och unga tagit fram ett förslag t i l l 
ramuppdrag. Svar önskas nu på vad som är nämnden för hälsa och omsorgs huvudutmaningar inom 
stadsdelsutveckling, om föreslagna utvecklingsområden överensstämmer med nämnden för hälsa 
och omsorgs syn och vilka kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att stärka 
ramuppdraget. 

I förslaget t i l l yttrande ställer sig nämnden för hälsa och omsorg positiv ti l l ramuppdraget med 
kompletterande synpunkter. Yttrande ska ha inkommit ti l l socialnämnden för barn och unga senast 
6 september 2013. 

Nämnden önskar få en presentation av stadsdelsutvecklingen vid tillfälle. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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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: 2013-08-29 

§156 

Svar på skrivelse från Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna i Uppsala gällande Lusthuset 
NHO-2013-0096.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att återremittera ärendet för att i svarsskrivelsen ta in skrivelse som inkommit dagens datum från 
ordförande i Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Uppsala (FUB) och 
som föreligger på nämndens bord. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-29 

§157 

Beställningscentral och organisation av resor till och från daglig verksamhet 
NHO-2013-0140.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) får i uppdrag att i samverkan med berörda kontor 
inom Uppsala kommun utreda förutsättningar för en gemensam beställningscentral där ansvaret 
för beställning och upphandling av resor t i l l daglig verksamhet ingår, 

att kontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda kontor i Uppsala kommun utreda 
förutsättningarna för att ansvaret för beställningscentralen tas över av Uppsala läns landsting, 
och 

att återkomma t i l l nämnden med förslag senast i november 2013. 

Reservation 
Liza Boéthius (V) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Gamla Uppsala Buss AB och dess dotterbolag AB Prebus köptes av Uppsala läns landsting i 
samband med att landstinget övertog ansvaret för kollektivtrafiken 1 januari 2012. AB Prebus som 
är ett dotterbolag ti l l Gamla Uppsala Buss AB driver en beställningscentral för sysselsättningsresor, 
för färdtjänst med specialfordon och för särskolskjutsår. Det är inte längre möjligt för Uppsala 
kommun att ha avtal på samma sätt som tidigare med AB Prebus eftersom bolaget har köpts av 
landstinget. Gatu- och trafiknämnden tog den 18 juni 2013 ett enigt beslut om att inleda 
förhandlingar med Uppsala läns landsting om ett eventuellt övertagande av ansvaret för 
färdtjänsten. 

Nämnden för hälsa och omsorg som ansvarar för sysselsättningsresor behöver därför ta ställning till 
hur kontoret ska agera. En rad frågor behöver utredas innan ett definitivt ställningstagande kan 
göras. 

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: 2013-08-29 

Yrkande 
Benny Lindholm (FP) yrkar ändring i sista stycket på sidan 2, i första meningen sätts punkt efter 
transport. Resten av meningen utgår. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet 

Liza Boéthius (V) yrkar att andra att-satsen ersätts med följande tre att-satser: 

att utreda för- och nackdelar med beställningscentral i samverkan med berörda kontor, 

att om beslut fattas att införa beställningscentral utreda om det ska bedrivas i kommunens eller 
landstingets regi, och 

att i utredningen inkludera Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) i 
utredningen och beakta lagen om stöd och service t i l l vissa funlctionshindrade (LSS) och 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition dels på liggande förslag med Benny Lindholms ändring och dels på 
Liza Boéthius yrkande och finner att nämnden bifaller liggande förslag med Benny Lindholms 
ändring. 

Justerandes sign 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: 2013-08-29 

§158 

Innovationsprojekt för E-insats i ordinärt boende 
NHO-2013-0128.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa direktiv för Innovationsprojekt e-insatser i ordinärt boende, och 

att fastställa ansökan t i l l kommunstyrelsen om utvecklingsmedel för e-tjänster. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-07 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Den demografiska utvecklingen och ändrade förväntningar på kommunens tjänster, ökad 
individualisering av tjänsteutbudet och den tekniska utvecklingen är av stor betydelse när det gäller 
att skapa en mer tillgänglig miljö för nämndernas brukare samt för att underlätta vardagliga 
aktiviteter i hemmet. 
I Innovationsprojekt e-insatser i ordinärt boende ges direktiv för uppstart och genomförande av ett 
projekt i syfte att utveckla innovativa lösningar på de utmaningar som nämnderna har. Projektet ska 
även utveckla former för ett kontinuerligt innovationsarbete inom nämndens område. Projektet 
innefattar fyra etapper; 

1. En förstudie inklusive utbildnings- och informationsinsatser 
2. Ett planeringsprojekt som strukturerar upp arbetet utifrån resultatet i förstudien 
3. Genomförande av ett eller flera pilotprojekt 
4. Framtagande av arbetssätt för främjande av innovationer inom nämndernas verksamhetsområde 

Förstudien genomförs under hösten 2013 och kommer att vara underlag för beslut om initierande av 
planerings- och pilotprojekt. Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg ansöker hos 
kommunstyrelsen gemensamt om 200 000 kronor för att kunna genomföra förstudien. 

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: 2013-08-29 

§159 

Anvisningar och riktlinjer gällande Uppsalas parker 
NHO-2013-0115.43 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-05-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
I IVE 2012-2015 gavs ett uppdrag ti l l fritids- och naturvårdsnämnden att aktualisera och utveckla 
parkplanen. Uppdraget övergick t i l l gatu- och samhällsmiljönämnden i och med omorganisationen. 
Uppsalas parker, anvisningar och riktlinjer är en omarbetning av parkprogrammet från 2002. Någon 
parkplan sedan tidigare finns inte. 

Riktlinjerna och anvisningarna utgår från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och anger sju 
mål som vägledande för planeringen av framtidens parker. Till varje mål har ett antal riktlinjer 
definierats för att konkretisera hur respektive mål ska uppnås. 

Justerandes sign 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: 2013-08-29 

§160 

Yttrande över remiss från Uppsala Vatten och Avfall AB rörande förslag till 
renhållningsordning för Uppsala kommun 
NHO-2013-0137.73 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge reviderat yttrande ti l l Uppsala vatten och avfall AB enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-07-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föreslår följande justering i andra stycket i yttrandet: ... .vill nämnden påtala vikten av 
enkla, överskådliga och lätt tillgängliga system... 
Nämnden bifaller ändringen. 

Förslaget t i l l avfallsplan anger inriktningen på avfallsarbetet under perioden 2014 - 2022. 
Sex områden utpekas som särskilt behöver belysas, däribland ökad materialåtervinning och 
återanvändning. 

I förslaget t i l l yttrande tillstyrks planförslaget samt påtalas vikten av enkla och lättöverskådliga 
system när det gäller avfallssortering och ökad materialåtervinning för att underlätta för nämndens 
målgrupper att medverka t i l l måluppfyllelsen. 

Justerandes sign 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: 2013-08-29 

§161 

Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB 
NHO-2013-0121.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna kontorets förslag t i l l svar på skrivelse från FUB Uppsala och Autism- och 
aspergersföreningen Uppsala län, och 

att uppdra t i l l kontoret att överlämna nämndens svar t i l l föreningarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-07-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Föreningarna begärde i början av året ut samtliga tidsbegränsade LSS-beslut som fattats av 
nämnden under ett halvår. 

Med anledning av att begäran avsåg just tidsbegränsade beslut avser föreningarnas granskning i 
princip enbart tidsbegränsade beslut. 

Föreningarna har efter granskningen framfört vissa krav och synpunkter riktat t i l l nämnden gällande 
handläggning och beslutstider avseende LSS. Kontoret har gjort en genomgång av vad som 
framförts och därefter tagit fram ett förslag t i l l svar t i l l föreningarna. 

Som tidigare framförts t i l l föreningarna har besluten tidigare haft korta beslutstider, och att arbete 
nu pågår för att säkra all handläggning av beslut gällande LSS. 

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: 2013-08-29 

§162 

Avtalsuppföljning vid Vårdsätravägen 76, Vårdsätravägen 78 och 
Rättarbostaden 
NHO-2013-0125.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-07-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid 
Vårdsätravägen76, Vårdsätravägen 78 och Rättarbostaden den 13 samt 20 februari 2013 som 
framgår av rapporten. Verksamheten drivs av drivs av Frösunda sedan november 2012.1 samband 
med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning den 19 februari. 

Kontoret såg att det förelåg ett antal brister i förhållande t i l l avtalet och en handlingsplan begärdes 
därför in. 

HVK bedömer inkommen redogörelse som tillfredsställande och avtalsuppföljningen anses därmed 
avslutad. På grund av brister i dokumentationen kommer dock en ny dokumentationsgranskning att 
ske under hösten. Detta för att säkerställa att dokumentationen håller kvalitet enligt lagar och 
styrdokument. Kontoret kommer återkoppla resultatet t i l l nämnden för hälsa och omsorg. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

le? 
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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: 2013-08-29 

§163 

Avtalsuppföljning vid Smålandsvägens gruppbostad 
NHO-2012-0143.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-07-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid 
Smålandsvägen den 14 samt 17 september 2012 som framgår av rapporten. Verksamheten drivs av 
Vård & bildning. I samband med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning. 

Kontoret såg att det förelåg ett antal brister i förhållande ti l l avtalet och en handlingsplan begärdes 
därför in. 

HVK bedömer inkommen redogörelse som tillfredsställande och avtalsuppföljningen anses därmed 
avslutad. 

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: 2013-08-29 

§164 

Avtalsuppföljning vid Ärentunavägen 7A, bostad med särskild service LSS 
NHO-2013-0054.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultat godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-07-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomförde en planerad avtalsuppföljning 2013-
04-29 och 2013-05-08 vid Ärentunavägen 7A, bostad med särskild service LSS. 
Dokumentationsgranskning har genomförts 2013-03-20. 

Verksamheten drivs av Vård & bildning sedan oktober 2011, efter vunnen upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling 10 kap. 2 §. Verksamheten har även innan den upphandlingen drivits av 
Vård & bildning sedan 2003. 

Kontoret bedömer att enheten fungerar bra och i största del motsvarar krav i avtalet. 
Förbättringsområden konstateras dock som kontoret förväntar sig att Vård och Bildning arbetar 
vidare med. 
Ingen handlingsplan begärs in men ovan nämnda områden sätts i fokus vid nästa 
uppföljningstillfalle. 

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: 2013-08-29 

§165 

Planerad avtalsuppföljning vid Fänrik Stålsgatan 119, bostad med särskild 
service LSS 
NHO-2012-0185.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) genomförde en planerad avtalsuppföljning vid Fänrik 
Stålsgatan 119 den 14, 17 och 18 januari 2013, som framgår av rapporten. I samband med 
avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning i verksamheten den 3 och 22 
januari 2013. Sammanställning från resultat av dokumentationsgranskning finns inkluderad i 
rapporten. Uppföljningen visade att Fänrik Stålsgatan 119 fungerar bra inom de flesta områden, 
men det framkom avvikelser från krav i avtal vad gäller implementering av nämndens 
upplevelsekriterier hos personalen samt ersättare för arbetsterapeut och sjukgymnast. Handlingsplan 
inkom t i l l kontoret den 3 maj 2013. Denna bedömdes som tillfredsställande och godkändes av 
kontoret. HVK ser nu ärendet som avslutat. 

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: 2013-08-29 

§166 

Planerad avtalsuppföljning vid Fänrik Stålsgatan 44, bostad med särskild 
service LSS 
NHO-2012-0184.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) genomförde en planerad avtalsuppföljning vid Fänrik 
Stålsgatan 44 den 14, 17 och 18 januari 2013, som framgår av rapporten. I samband med 
avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning i verksamheten den 3 och 22 
januari 2013. Sammanställning från resultat av dokumentationsgranskning finns inkluderad i 
rapporten. Uppföljningen visade att Fänrik Stålsgatan 44 fungerar bra inom de flesta områden, men 
det framkom avvikelser från krav i avtal vad gäller ersättare för arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Handlingsplan inkom ti l l kontoret den 3 maj 2013. Denna bedömdes som tillfredsställande och 
godkändes av kontoret. HVK ser nu ärendet som avslutat. 
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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: 2013-08-29 

§167 

Planerad avtalsuppföljning vid Topeliusgatan 2 D, bostad med särskild service 
LSS 

NHO-2012-0025.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 
att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivele föreligger 2013-08-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) genomförde en planerad avtalsuppföljning vid 
Topeliusgatan 2 D den 11 och 12 december 2012, som framgår av rapporten. I samband med 
avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning i verksamheten den 9 mars 2013. 
Sammanställning från resultat av dokumentationsgranskning finns inkluderad i rapporten. 
Uppföljningen visade att Topeliusgatan 2 D fungerade väl inom de flesta områden, men det 
framkom avvikelser från krav i avtal vad gäller bemanning kvällstid, ersättare för arbetsterapeut och 
sjukgymnast vid frånvaro samt behov av förtydligande vad gäller schemaläggning och bemanning 
utifrån brukarnas behov. Handlingsplan inkom til l kontoret den 14 maj 2013. Denna bedömdes som 
tillfredsställande och godkändes av kontoret. HVK ser nu ärendet som avslutat. 

Justerandes sign 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: 2013-08-29 

§168 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge att Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M) och Liza Boéthius (V) deltog i 
idémöte "Hur kan vi tillsammans stoppa narkotikamissbruket hos unga ?" 2013-08-21, kl. 
14.00-17.00, Stationsgatan 12, 

att medge att Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M) och Liza Boéthius (V) deltog i 
utbildning rörande cannabis och nätdroger 2013-08-21, kl . 13.00-14.30, Stationsgatan 12, 

att medge Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M), Liza Boéthius (V), Inger Liljeberg-
Kj elsson (M), Malena Ranch (MP) och Benny Lindholm (FP) delta i Länsstyrelsens 
seminarium om förebyggande av utestängning från bostadsmarknaden och hemlöshet 
2013-09-12, kl. 09.00-12.00, lokal Uppsalen, Kålsängsgränd 10 B, 

att medge Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M), Liza Boéthius (V), Inger Liljeberg-
Kj elsson (M) delta i Regionförbundets temadag "Demens mitt i livet - ett anhörigperspektiv" 
2013-09-18, kl. 13.00-16.30, Linnésalen, Hotel Linné, Skolgatan 45, 

att medge Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M) delta i 
jämställdhetskonferensen "Rättvis på rätt vis" som Uppsala kommun bjuder in t i l l 2013-10-23, 
kl . 08.30-12.30, Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 

att medge Eva Christiernin (S) delta i inspirationsdag om anhörigstöd som Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa (NSPH) bjuder in t i l l 2013-11-15, kl . 10.00-16.00, Citykonferensen, 
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, kostnad 600 kronor, 

att medge Martin Wisell (KD) delta i studiebesök i Århus i Danmark 18-19 september 2013, 
kostnad ca 5 000 kronor, och 

att medge Liza Boéthius (V) och Johanna Lönn (FP) delta i idéverkstad "Hur kan vi på bästa sätt 
dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att främja brukamas inflytande över den 
vård och det stöd som ges och erbjuds enligt LSS" som Regionförbundet Uppsala bjuder in ti l l 
2013-09-11, kl . 09.00-16.00. 

Justerandes sign 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: 2013-08-29 

§169 

Anmälan av protokoll, meddelanden, skrivelser mm nämnden för hälsa och 
omsorg 2013-08-29 
NHO-2013-0023.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§170 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2013-06-03 och 2013-07-11 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

§171 

Anmälan av nämndens protokoll 2013-06-13 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet 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 F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-29 

§172 

Anmälan av protokoll från individutskottet 2013-08-07 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2013-06-14, 
2013-06-20 (2 st), 2013-07-05,2013-07-19, 2013-08-09 och 2013-08-21 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

Anmälan av domar från Förvaltningsrätten i Uppsala 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen med anmälan av domar t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälan av domar föreligger. 

§173 

§174 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
T I 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: 2013-08-29 

§175 

Fråga från Liza Boéthius (V) gällande utbildning för nämnden 

Liza Boéthius påminner om tidigare fråga gällande utbildning för nämnden i LSS. 
Vidare föreslås att ett av nämndens sammanträden skulle kunna hållas i Psykiatrins hus om det är 
möjligt. Ett annat förslag är att låta Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i 
Uppsala (FUB) delta i någon uppföljning. 

Kontoret återkommer i frågan om utbildning och eventuell nämnd i Psykiatrins hus. 

Anmälan om deltagande i seminarium 

Joriny Husén (S) och Liza Boéthius (V) anmäler att de deltagit i seminarium 
2013-08-01 rörande lag om valfrihetssystem (LOV). 

§177 

Anmälan om inkommen skrivelse 

Anmäles att skrivelse har inkommit från Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) 
med fråga t i l l nämnden om eventuella besparingar t i l l följd av konkurrensutsättning. 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att skrivelsen behandlas på arbetsutskottet 2013 -09-23. 

§176 

Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande och ersättaryttrande angående ärende 3.01 ekonomiskt bokslut 
och prognos per maj, juni och juli 2013 

Nämnden för hälsa och omsorg står inför en allt svårare ekonomisk situation. Det 
beräknade underskottet för innevarande år pekar på 30 miljoner kronor, detta trots att 
nämnden under året vidtagit flera åtgärder för att minska utgifterna. 

Underskottet har 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 leder t i l l dubbla utgifter för nämnden i form av 
utbetalning av viten och extra insatser i det aktuella boendet. Bostadsbristen ser dock ut 
att lösas under kommande år då femtio nya bostäder kommer att färdigställas. Här 
vidtas åtgärder för att på sikt nå en ekonomi i balans. 

Den andra tongivande orsaken - volymökningarna - är tyvärr inte i samma fokus för ett 
lösningsorienterat politiskt tänkande. 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 kompenseras för alla människor som omfattas av 
insatser. På så sätt minskar den reella andelen resurser per brukare när fler personer 
flyttar in t i l l kommunen eller får en diagnos. Detta strukturfel är något som måste lyftas 
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] 
Britt Hedberg (S] 
Yasmin Hussein (S) 



Förslag till ändringar i ärende: 

3.02 Uppdragsplan 2014 och planering för 2015-2017. 

Sid 10-11, NHO:spreliminära budget2014.... 
Avsnittet stryks! 

Sid 11, Nämndens långsiktiga planering.... 
Inleds med nytt stycke: 
Nämnden fastställer budgeten för 2014 i december 2013. Budgeten baseras på vissa 
antaganden. Beräkningar angående vård- och omsorgsbehovens utveckling, den allmänna 
prisutvecklingen, effekter av valfrihetssystemet exempelvis, innehåller många osäkra delar. 
För den övriga planeringsperioden ser vi redan nu att vi kommer att ha stora svårigheter att 
en budget i balans, med de förutsättningar som i dagsläget är kända. 

Sid 12 
Sista stycket Framtiden kommer sannolikt.... 

Första raden: boendeformer ersätts med boenden 
Sista meningen avslutas med.... 

av omvårdnadsreurser som behövs, en annan boendeform kan vara utformad som 
assistansboende. 

Sid 31 
Punkt 13 
Stryks 

Punkt 14 
I stället för utreda skriver v i . . ta ställning till 

Sid 32 
Punkt 18 
Nämnden avser att planera för och göra en investering i ett halvvägshus, om den pågående 
utredningen visar på en långsiktig positiv utveckling ekonomiskt och socialt, för att 
möjliggöra en bättre utslussning efter behandling av personer med beroendeproblematik. 

Uppsala den 26 augusti 2013 

För Alliansgruppen/ 

Stig Rådahl 



Reservation och särskilt yttrande gällande ärende 3.02 Uppdragsplan 2014 och 
planering för 2015-2017 

Socialdemokraterna anför reservation i ärendet gällande uppdragsplan för Nämnden för hälsa 
och omsorg (NHO). 

Under 2014 är nämndens ekonomi hårt ansatt. Underskottet beräknas för tillfallet att växa till 
70 miljoner kronor. Detta har flera anledningar; fler människor är idag beroende av nämndens 
insatser vilket inte kommunfullmäktige ersätter NHO fullt ut för. På så sätt minskar den reella 
andelen resurser per brukare. Bristen på boenden inom LSS och socialpsykiatrin medför 
ökade kostnader i form av extra insatser och utbetalning av viten på grund av icke verkställda 
beslut. Det planerade byggandet av 50 nya bostäder medför initialt en ökad kostnad för 
nämnden, men minskar på sikt då fler brukare får den bostad de har rätt t i l l . Även nationella 
förändringar påverkar nämndens ekonomi. V i frågar oss hur reformer som ett femte 
jobbskatteavdrag kan komma att påverka nämndens ekonomiska möjligheter att stärka 
kvaliteten för människor med missbruk, funktionsnedsättningar eller våldsproblematik? 

Nämndens svåra ekonomiska situation medför att majoriteten avvaktar med att verkställa av 
kommunfullmäktige redan beslutade reformer som exempelvis höjning av 
habiliteringsersättning och införandet av halvvägshus och "bostad först". V i ifrågasätter hur 
länge en nämnd kan undvika att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Vilken syn har 
nämndens ledande politiker egentligen på sin roll i relation ti l l den folkvalda församlingen 
som kommunfullmäktige utgör? 

V i ser med ökad oro på hur den ideella sektorn får betala allt mer av nämndens underskott. I 
samband med denna uppdragsplan beslutade majoriteten att helt stryka pengarna för 
samverkan med ideell sektor. För 2013 uppgår denna budgetpost t i l l en (1) miljon kronor, 
året innan var det två (2) miljoner kronor. 

V i socialdemokrater ser den stora ekonomiska utmaning som nämnden står inför. Men vi 
delar inte den borgerliga majoritetens syn på att bemöta den med fler och fler upphandlingar 
med lägsta pris som högsta prioritet, eller sänkningar av ersättningsnivåer inom verksamheter 
som omfattas av Lagen om valfrihet. Detta försämrar kvaliteten för såväl brukare som 
medarbetare! 

V i vi l l se en ökad samverkan med ideell sektor, med olika samverkansformer som ex 
partnerskap eller föreningsbidrag. V i vil l tillsätta en handikappombudsman för att människor 
med funktionsnedsättning ska få lättare att göra sin röst hörd. V i vil l se ett nytt 
kvinnofridsprogram med ett tydligt helhetsperspektiv som omfattar såväl brottsoffer som 
förövare och eventuella barn. I detta program ska hedersrelaterat våld och strukturer ha en 
given plats. 

I övrigt hänvisar vi t i l l socialdemokraternas förslag t i l l Inriktning Verksamhet Ekonomi för 
mer politiska prioriteringar inom nämndens område. 

Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Britt Hedberg (S) 
Yasmin Hussein (S) 



Särskilt yttrande ärende 3.02 Uppdragsplan 2014 och planering för 2015-2017 

Vi är kritiska till den ensidiga inriktning på ökad andel upphandling, konkmrensutsättning och 
utmanarrätt som genomsyrar uppdragsplanen. Nämndens majoritet håller fast vid att valfrihet 
handlar om en snabb konkuttensutsättning av nämndens verksamhet och att valfriheten ökar 
med antalet utförare. Vi delar inte den visionen och den beslmvningen. 

Vi vänder oss också emot de mål som finns om att en allt större del av nämndens totala 
verksamhet är upphandlad i konkurrens (kap 6.1, s 16). Vår vision med NHO är inte i första 
hand att konkurrensutsätta verksamheter, utan att tillgodose människors behov av vård och 
omsorg. 

Miljöpartiet saknar satsningar på en höjning av habihteringsersättningen i uppdragsplanen. I vår 
gröna IVE har vi under flera års tid budgeterat för en höjning. Den höjning på 6 kronor/dag som 
nämnden fattade beslut om i december 2012 har ännu inte genomförts trots löften från 
företrädare från alliansen. Nämndens ekonomiska situation gör att höjningen nu skjuts upp på 
obestämd framtid. HabiHteiingsersättningen till personer som arbetar i daglig verksamhet har 
varit oförändrad i över tio år. Vi ser höjningen som en symboliskt viktig fråga som NHO borde 
genomföra trots rådande ekonomiska situation. 

För Miljöpartiet 
Malena Ranch Fredrik Leijerstam 



Särskilt yttrande och reservation 

NHO 13 08 29 

Ärende 3.02 Uppdragsplan 2014 - 2017 
Vänsterpartiet har i sitt förslag t i l l IVE 2014 - 2017 lagt ca 30 miljoner mer till personer som 
tillhör NHOs ansvarsområde än alla andra partier. De senaste åren har nämnden fattat ett antal 
beslut som inte står i samklang med LSS-lagstiftningen och dess intentioner. För 
vänsterpartiet är det en självklarhet att nämnden tilldelas resurser som möjliggör att man inte 
bara kan leva upp ti l l lagstiftningens miniminivåer utan också arbeta för att ligga i frontlinjen 
inom funktionshinderfrågor. Det finns flera frågor inom nämndens ansvarsområde som vi vi l l 
utveckla för att nämnden skall kunna hålla en verksamhet hav hög kvalitet och som möter de 
behov som finns. Vänsterpartiet har en högre ambitionsnivå än den borgerliga majoritetens, så 
som den kommit ti l l uttryck i den uppdragsplan som nämnden nu antagit, tillsammans med de 
nedskärningar som gjorts i år och aviseras för 2014. 

För vänsterpartiets politik inom nämndens område hänvisas till vänsterpartiets I V E -
förslag. 

Här nedan ett axplock ur denna: 

1. Konkurrensutsättningen 
Vård och omsorg skall t i l l allra största delen bedrivas i kommunal regi. Nämnden har 
konkurrensutsatt stora delar av sin verksamhet och ämnar påskynda 
konkurrensutsättningen av de resterande verksamheter som går att konkurrensutsätta, 
snabbare än vad som var tänkt från början. Vänsterpartiet är emot att detta sker och 
menar att de verksamheter där avtalsperioden går ut skall återgå i kommunal regi. 

2. Program/Policy för personer med funktionsnedsättning samt  
Funktionshinderombudsman 
Vänsterpartiet har i sin IVE detta som uppdrag til l nämnden. I alla år har den 
borgerliga majoriteten varit emot att detta skall införas, trots att det i kommunen finns 
både barn och äldreombudsmän och Äldrepolitiskt program och Barn- och 
ungdomspolitiskt program. 

3. Halvvägshus 
Detta skall införas under 2014. Redan ti l l år 2011 avsatte kommunfullmäktige medel 
ti l l nämnden för att införa detta. 

Undertecknad reserverar sig till förmån för att följande 2 punkter läggs till i nämndens 
uppdragsplan 

1. Habilitetsersättning 
Denna skall höjas under 2014. Det har utlovats av bl a kommunalrådet Mohammad 
Hassan i kommunfullmäktige att det skulle ske 2013. 



Utvärdera kommunens insatser för personer som utvecklat beroende 
Nämnden skall påbörja en utvärdering av hur många som tillfrisknat från sitt beroende 
efter de insatser nämnden beviljat, både öppenvårds- och internatbehandlingar. I denna 
utvärdering bör också en sammanställning av resultaten av de öppenvårdsprogram 
som drivs i kommunens regi göras såsom haschprogrammet, öppenvården på Dag 
Hammarskiölds väg och annan öppenvård inom Råd och Stöd. 
Många tar återfall efter insatsen. Frågan man då måste ställa sig är "beror det på att 
människor inte kan tillfriskna från sitt beroende eller beror det på att insatsen vi 
beviljat inte var adekvat". För undertecknad är det en självklarhet att de allra flesta 
kan tillfriskna. För att bli bättre på att erbjuda rätt insats, eller verka för att nya mer 
adekvata insatser införs, måste man börja med att ta reda på hur det ser ut idag och 
varför det ser ut just så. Detta är ett stort arbete, men man måste börja någon gång. I 
åratal har man pratat, inte bara i Uppsala, om nödvändigheten av utvärderingar inom 
detta område, men man har inte kommit ti l l skott. 

Uppsala 29 augusti 2013 

Liza Boéthius (V) 


