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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-04 

Ersättare: Josefine Andersson (M) tom § 70 

Plats och tid: Bergius, 15:00-19:00 

Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande 
Martin Wisell (KD), l:e vice 
ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Gunvor Nicander-Ekström (M) 
Inger Liljeberg-Kjelsson (M) 
Benny Lindholm (FP) tom § 69 
Johanna Lönn (FP) 
Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Fredrik Leijerstam (MP) 
Josefine Andersson (M) from §71 

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

Utses att justera: Jonny Husén (S) Paragrafer: 55 - 78 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret fö vård och omsorg 2013-04-12 

JoAiiy 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 

2013-04-04 

Datum för 2013-04-15 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2013-05-06 
Datum för anslags nedtagande: 2013-05-07 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: A 

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: 2013-04-04 

§55 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lyfta upp punkt 3.08 yttrande över tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010 under 
informationspunkt 2.01, 

att informationspunkt 2.02 projekt jämställdhetsintegrering utgår och återkommer på nämnden i 
maj, 

att anmäla individutskottets protokoll 2013-03-20 under punkt 4.03, 

att punkt 4.06 anmälan av delegationsbeslut utgår, 

att uppta information från ordföranden gällande åtgärdsprogram ANDT (Alkohol, Narkotika, 
Doping och Tobak) och information gällande missbruksutredningen, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbe styrkande 
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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: 2013-04-04 

§56 

Verksamhetssystem Siebel 

Kontoret redogör för bakgrunden ti l l införandet av verksamhetsystemet Siebel och svarar på 
nämndens frågor. 

Uppsala kommun saknade ett heltäckande system för journalhantering och avrapportering av utförd 
tid och insatser då mycket av detta arbete utfördes på ett antal olika excellistor. 
Det fanns behov av ett nytt processtyrt verksamhetssystem för myndighetsfunktionen. 

Justerandes sign Kr/I Utdragsbestyrkande 

n ^ 
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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: 2013-04-04 

§57 

Yttrande över uppföljning av tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010 
NHO-2013-0047.01 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge föreliggande yttrande til l kulturnämnden. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Stadsarkivet vi l l ha nämndens svar på tre tilläggsfrågor kring nämndens hantering av information i 
IT-system. Gallring av akter tom 2007 har under 2013 genomförts hos myndigheten. För övriga 
system kommer kontorets IT-grupp under våren 2013 att fortsätta arbetet med att identifiera och 
befasta indataansvariga inom kontorets andra avdelningar. IT-gruppen för kontinuerlig dialog med 
ovan indataansvariga och samarbetar för att få ett bra systemanvändarstöd för systemets olika 
användargrupper. 

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: 2013-04-04 

§58 

Skrivelse till nämnden med anledning av de förändrade förutsättningarna för 
daglig verksamhet 2013 från utförare daglig verksamhet 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att bjuda in utförarna av daglig verksamhet t i l l en träff 2013-04-09, kl. 18.00 i enlighet med deras 
önskan i en inkommen skri velse. 

Ärendet 
Utförare av daglig verksamhet har tillskrivit nämnden 2013-03-08 där de med anledning av 
förändrade förutsättningar för daglig verksamhet 2013 önskar träffa ledamöter i nämnden för att 
diskutera dessa förändringars konsekvenser samt att ledamöterna tar ansvar för vilka förändringar i 
kvalitén de vill verkställa. 

§59 

Information från SKL:s nätverk angående eventuella lag- och 
författningsändringar kring våld i nära relationer 

Kontoret informerar från en träff med SKL:s nätverk där socialstyrelsen presenterade tankar inför 
framtiden. Socialstyrelsen har utfört tillsyn i 60 kommuner och i kvinnojourer. Uppsala kommer att 
få sin rapport under april 2013. Resultatet av 30 kommuners tillsyn är att det finns många brister. 
Förändringar med anledning av bland annat denna tillsyn kommer under 2014 gällande föreskrifter 
och riktlinjer. 

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: 2013-04-04 

§60 

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013 
NHO-2012-0203.10 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för februari -2 652 Tkr, 

att godkänna årsprognosen för 2013, 

att uppdra ti l l kontoret att utarbeta ytterligare förslag t i l l åtgärder för en ekonomi i balans 2013, 
och 

att uppdra ti l l förstärkt arbetsutskott att förbereda beslut om ekonomiska åtgärder för beslut i 
nämnden utifrån föreliggande ekonomiskt bokslut och prognos. 

Reservationer 
Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga 1. 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) lämnar en skriftlig reservation enligt 
bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2013-04-04 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föredrar den ekonomiska situationen och eventuella åtgärder för en ekonomi i balans. 

Nämndens nettokostnad per februari är 184 Mkr vilket är 2,7 Mkr mer än kommunbidraget. 
Nämnden har för 2013 en kommunbidragstilldelning på 1 088 762 Tkr, vilket är 12 048 Tkr (1,1%) 
mer än nettokostnaden 2012. Nettokostnadsökningen 2012 var ca 50 Mkr 5%. 
Nämnden beslutade inför år 2013 om besparingsåtgärder motsvarande 32,9 Mkr. 
I dagsläget har nämnden en prognos som visar ett negativt resultat för 2013 om 39 Mkr +/- 10 Mkr. 

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: 2013-04-04 

Yrkande 
Ove Hjorth (S) yrkar ändring i fjärde att-satsen då nämnden bör fatta beslut om de ekonomiska 
åtgärderna. 

Ordföranden yrkar bifall t i l l liggande förslag och utifrån Ove Hjorts yrkande föreslår han följande 
lydelse i fjärde att-satsen: 
att uppdra t i l l förstärkt arbetsutskott att förbereda beslut om ekonomiska åtgärder för beslut i 
nämnden utifrån föreliggande ekonomiskt bokslut och prognos. 

Övriga ledamöter bifaller ordförandens yrkande. 

Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) yrkar att nämnden begär en kompletterad budget 
från kommunfullmäktige med anledning av de nya ekonomiska förändringarna, och 

att efterfråga en revisionsgranskning av nämndens för hälsa och omsorg ekonomihantering. 

Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) yrkar att nämnden tillskriver 
kommunstyrelsen för att rikta uppmärksamhet t i l l nämndens ekonomiska situation. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på bifall t i l l respektive avslag på Malena Ranchs (MP) och 
Fredrik Leijerstams (MP) yrkande att nämnden begär en kompletterad budget från 
kommunfullmäktige med anledning av de nya ekonomiska förändringarna och finner att nämnden 
avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs. Den som avslår yrkandet röstar ja och den som bifaller yrkandet 
röstar nej. 
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Johanna Lönn (FP), Martin Wisell (KD), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén 
(S) och Stig Rådahl (M). 
Nej-röster avges av Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP). 
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. 

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: 2013-04-04 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall t i l l respektive avslag på Malena Ranchs (MP) och 
Fredrik Leijerstams (MP) yrkande att efterfråga en revisionsgranskning av nämndens för hälsa och 
omsorg ekonomihantering och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs. Den som avslår yrkandet röstar ja och den som bifaller yrkandet 
röstar nej. 
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Johanna Lönn (FP), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och 
Fredrik Leijerstam (MP). 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall t i l l respektive avslag på Eva Christiernins (S), 
Ove Hjorths (S) och Jonny Huséns (S) yrkande att nämnden tillskriver kommunstyrelsen för att 
rikta uppmärksamhet t i l l nämndens ekonomiska situation och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs Den som avslår yrkandet röstar ja och den som bifaller yrkandet 
röstar nej. 
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm 
(FP), Johanna Lönn (FP), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och 
Fredrik Leijerstam (MP). 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. 

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: 2013-04-04 

§61 

Timersättningar för 2013 till anordnare av personlig assistans 
NHO-2012-0203.10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa ersättning t i l l 248 kr/timme fr.o.m. 1 januari för personlig assistans enligt LSS 2013, 

att fastställa ersättning t i l l 275 kr/timme fr.o.m. 1 januari 2013 för dem som har biståndsbeslut om 
personlig assistans enligt LSS med vaken natt eller jour nattetid. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret menar att besluten gällande ersättning t i l l personlig assitans enligt LSS för 2013 är lite 
otydliga och önskar med detta ärende få ett klargörande. 

Kontoret föreslår därför att nämnden fastställer att ersättningen för personlig assistans enligt LSS är 
248 kr/timme och att ersättningen natten är 275 kr/timme för dem som har ett biståndsbeslut på 
personlig assistans enligt LSS med vaken natt eller jour nattetid. Besluten omfattar samtliga 
assistansanordnare. 

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: 2013-04-04 

§62 

Yttrande över Socialstyrelsens remiss för begreppet brukare 
NHO-2013-0048.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Socialstyrelsen har skickat ut en remiss angående begreppet brukare. Kommunstyrelsen har 
överlämnat denna ti l l nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämnden för handläggning och 
besvarande å kommunens vägnar. 

Socialstyrelsen föreslår brukare som ett samlande begrepp för alla de som får insatser från 
socialtjänsten. Socialstyrelsen föreslår även mer precisa benämningar som kan användas i 
sammanhang när en mindre grupp avses. 

Yttrandet ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 22 mars 2013. Socialstyrelsen medger inte 
uppskov på svarstiden. 

Utdragsbestyrkande 



11(22) 

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: 2013-04-04 

§63 

Slutrapport utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld, Uppsala Stadsmission 
VFN-2011-0064.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande slutrapport från Uppsala Stadsmission, och 

att sända slutrapporten ti l l Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden har sökt och beviljats statsbidrag för Kvinnobyråns verksamhet som bedrivs av Uppsala 
Stadsmission. Med stöd av medlen, 1 000 000 kr, har Uppsala Stadsmission bedrivit verksamhet i 
form av bland annat stöd ti l l våldsutsatta kvinnor genom bland annat samtal med kurator och stöd i 
kontakt med myndigheter, må-bra-dag och stöd till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik 
i form av träffpunktsverksamhet. Av de mål och aktiviteter som angavs i ansökan har en majoritet 
uppfyllts. 

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: 2013-04-04 

§64 

Slutrapport projekt "Folkhälsa för alla" 
VFN-2011-0180.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) slutrapport 
avseende projekt "Folkhälsa för alla - en fråga om tillgänglighet" och lägga den t i l l 
handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Det av HSO drivna projektet "Folkhälsa för alla - en fråga om tillgänglighet" som nämnden under 
två år beviljat medel t i l l har nu avslutats. Under två år har HSO arbetat med att skapa möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning att leva ett hälsosamt liv genom att erbjuda olika aktiviteter 
som utgår från individernas förutsättningar. 

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: 2013-04-04 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§65 

Remiss till kommunstyrelsen angående IVE-uppdraget om sammanhållen 
kulturpolitik 
NHO-2013-0052.40 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande ti l l kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-04 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. En skrivelse från 
kommunledningskontoret redogör för kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur Uppsala kommun 
ska få en mer sammanhållen kulturpolitik, med särskilt avseende på ansvarsfördelningen mellan 
barn- och vuxenkultur. I skrivelsen föreslås att kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden ska 
ges i uppdrag att samverka kring kommande revidering av det kulturpolitiska programmet. 

I förslaget t i l l yttrande påpekas att även nämnder inom vuxen- och äldreområdet bör vara 
representerat i detta arbete. 

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: 2013-04-04 

§66 

Avtalsuppföljning av samordningsfunktion för anhöriganställningar 
NHO-2012-0120.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten til l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret genomförde 2012-05-21 en planerad avtalsuppföljning av samordningsfunktion för 
anhöriganställningar. Verksamheten drivs av Vård och Bildning och avtalstiden gäller 2009-09-01-
2012-08-31 med tre års förlängning. Äldrenämnden är avtalstecknare men målgruppen för 
stödinsatsen riktas t i l l alla åldrar. 

Kontoret kunde konstatera att verksamheten bedrivs med hög grad av omtanke och engagemang. 
Några allvarliga brister kunde dock konstateras vid uppföljningstillfallet framförallt inom hälso-
och sjukvård, rehabilitering och dokumentation. Vissa delar hade sin förklaring i otydliga delar i 
avtalet, vilket föranledde ytterligare diskussioner med utföraren och mynnade ut i ett förtydligande 
av gällande avtal inför de kommande tre åren i syfte att kvalitetssäkra patientsäkerheten, 
helhetsansvar, hälso-och sjukvård och dokumentation och den samlade bilden av kundens 
helhetssituation. Verksamheten kommer fortsättningsvis att följas upp på sedvanligt sätt och ny 
granskning av dokumentation kommer att ske under 2013. 

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: 2013-04-04 

§67 

Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga 
ombud 2013 
NHO-2013-0037.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna redovisningen av verksamhet med personliga ombud år 2012. 

Ärendet 
Förslag t i l l skri velse föreligger 2013-02-14 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Uppsala kommun har erhållit statsbidrag ti l l verksamhet med personliga ombud (PO) för år 2012. 
Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2013 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) 2012 
Planerat antal PO (tjänster respektive personer) 2013 
Organisation och ledning 
Verksamhet 
Systemfel 
Antal klienter (män/kvinnor) dec 2011 och dec 2012 
Antal nya klienter (män/kvinnor) 2012 
Antal avslutade klienter (män/ kvinnor) 2012 
Ekonomisk redovisning (antal tjänster, vakanser, tjänstledigheter, längre sjukfrånvaro) 

Kontoret besvarar även nedanstående två frågor från Malena Ranch (MP) gällande statsbidragen. 
Ansöker kontoret om pengar t i l l personliga ombud utifrån befolkningsmängd, svaret på detta är nej 
Finns det ett tak för hur mycket pengar det går att söka, svaret är att det alltid går att söka. 
Uppsala skulle sannolikt beviljas medel för ytterligare ett personligt ombud om en sådan ansökan 
skickades in. Det bidrag som då skulle erhållas täcker dock inte hela kostnaden för ett nytt ombud. 

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: 2013-04-04 

§68 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som inte 
verkställts inom 3 månader 
NHO-2012-0095.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

Kontoret för hälsa vård och omsorg föreslår nämnden för hälsa och omsorg besluta: 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § 
LSS som 2012-12-31 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 til l kommunfullmäktige, och 

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

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-01 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 ti 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. 

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: 2013-04-04 

§69 

Avbrytande av bidragsutbetalning till KRIS Uppsala 
NHO-2013-0070.15 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avbryta utbetalningar om beslutat bidrag ti l l KRIS Uppsala för perioden maj-december 2013, 
och 

att uppdra åt kontoret att undersöka om det finns pengar kvar och om oegentlighet har rått. 

Ärendet 
Förslag t i l l skri velse föreligger 2013-03-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Vid fördelning av nämndens bidrag til l sociala föreningar 2013 beviljades KRIS Uppsala 340 000 
kronor. En första delutbetalning ti l l föreningen om 115 000 kronor för perioden januari-april 2013 
betalades ut i januari i år. Föreningar har även fått bidrag av kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarkand (UAK) för arbetsmarknadsinsatser. 
Efter en tid med minskande medlemsantal och försämrad ekonomi beslöt föreningens årsmöte i 
februari 2013 att omedelbart avveckla föreningen. Mot bakgrund av detta föreslår kontoret 
nämnden att avbryta kvarvarande bidragsutbetalningar t i l l KRIS Uppsala för återstoden av 2013. 

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: 2013-04-04 

§70 

Skrivelse till nämnden från Eva Christiernin (S), Malena Ranch (MP) och Liza 
Boéthius (V) avseende rapport "Redovisning av pågående arbete med att ta 
fram modell för att motivera och behandla förövare" 
NHO-2012-0098.33 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att uppdra åt kontoret att t i l l nämndens sammanträde i maj ta fram ett tydligt förslag t i l l 
information och tillgänglighet för stöd och behandling av förövare av våld i nära relationer 
under den tid utredningen pågår för att ta fram modell för att motivera och behandla förövare. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam 
(MP) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Skrivelse t i l l nämnden föreligger från Eva Christiernin (S), Malena Ranch (MP) och Liza Boéthius 
(V) avseende rapport "Redovisning av pågående arbete med att ta fram modell för att motivera och 
behandla förövare." 

I skrivelsen föreslås 

att ge kontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med utredning även presentera ett förslag med en 
samverkanslösning med MVU (Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala), och 

att ge kontoret i uppdrag att snarast presentera en tillfällig och finansierad lösning med MVU för 
att säkerställa tillgängligheten under den tid utredningen pågår. 

Kontoret redogör för de kontakter som har varit med MVU och deras aktuella situation. 

Diskussion följer. 

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: 2013-04-04 

Yrkanden 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar att uppdrag ges åt kontoret att t i l l nämndens sammanträde i maj 
ta fram ett tydligt förslag t i l l information och tillgänglighet för stöd och behandling av förövare av 
våld i nära relationer under den tid utredningen pågår för att ta fram modell för att motivera och 
behandla förövare. 

Eva Christiernin (S), Over Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam 
(MP) yrkar i enlighet med skrivelsen, 

att ge kontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med utredning även presentera ett förslag med en 
samverkanslösning med M V U (Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala), och 

att ge kontoret i uppdrag att snarast presentera en tillfällig och finansierad lösning med MVU för 
att säkerställa tillgängligheten under den tid utredningen pågår. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja och den som 
bifaller Eva Christiernins, Ove Hjorths, Jonny Huséns, Malena Ranchs, och Fredrik Leijerstams 
yrkande röstar nej. 
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Johanna Lönn 
(FP), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och 
Fredrik Leijerstam (MP). 
Med 5 ja-röster och ordförandens utslagsröst mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

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: 2013-04-04 

§71 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M), Liza Boéthius (V), Ove Hjorth (S) och 
Jonny Husén (S) delta i föreläsning av professor Maria Eriksson 9 april 2013, kl. 14.00. 

§72 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2013-02-18 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§73 

Anmälan av nämndens protokoll 2013-02-28 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§74 

Anmälan av protokoll från individutskottet 2013-03-20 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

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: 2013-04-04 

Uppsala 
T I K O M M U N 

§75 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2013-03-07 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§76 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm 
NHO-2013-0023.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

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: 2013-04-04 

§77 

Åtgärdsprogram alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge att ordföranden Stig Rådahl (M) skriver under remissyttrandet t i l l Regionförbundet 
tillsammans med ordföranden för socialnämnden för barn och unga. 

Ärendet 
Ordföranden redogör för arbetet med åtgärdsprogrammet som han tillsammans med Martin Wisell 
(KD) deltagit i , bland många andra aktörer på regional nivå. På kommunal nivå har socialnämnden 
för barn och unga tillsammans med nämnden för hälsa och omsorg ett samordningsansvar. 

Åtgärdsprogrammet mailas ut t i l l alla i nämnden. 

§78 

Missbruksutredningen 

Ordföranden informerar om att presidierna i socialnämnden för barn och unga, äldrenämnden, 
nämnden för hälsa och omsorg och barn- och ungdomsnämnden kommer att kallas ti l l ett möte där 
kommun och landsting ska se över missbruksutredningen. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• " K O M M U N 



Reservation 3.01 Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013 

I mitten av december 2012 beslutade NHO om besparingsåtgärder inför 2013 motsvarande 32,9 miljoner 
kronor för att kunna lägga en budget i balans för 2013. När nämnden nu behandlar ekonomiskt bokslut och 
prognos per februari 2013 är det ett dystert ärende, då det visar en prognos på ett negativt resultat om 39 
miljoner kronor. 

Flera av de besparingsåtgärder nämnden fattade beslut om i december har visat sig inte få den effekt man 
beräknade, andra områden har t i l l och med blivit dyrare. 

Som ett exempel kan nämnas boendestödet där NHO under två sammanträden i höstas behandlade en ny 
modell för boendestöd. Redan innan modellen har hunnit implementeras får vi nu höra att kostnaderna 
kommer öka med 12-15 miljoner jämfört med budget. Till stor del sägs detta vara beroende på 
volymförändringar. Det är ingen hemlighet att volymerna för boendestöd har ökat snabbt de senaste åren. 
Trots det har NHO lagt en budget som bygger på att det plötsligt inte längre ska ske någon volymförändring. 

Sänkta ersättningsnivåer t i l l utförare av exempelvis daglig verksamhet och ledsagning har gjort att flera 
utförare har kontaktat NHO och meddelat oro för att man inte längre kommer kunna utföra verksamheten 
med tillräckligt hög kvalitet. Beslutet om att sänka nivåerna togs av alliansmajoriteten i nämnden utan någon 
analys av var "smärtgränsen" går för att kunna garantera en verksamhet med god kvalitet. 

Kostnaderna för personlig assistans ökar - dels på grund av Försäkringskassans nya bedömningar som gör att 
kommunerna får ta en större del av kostnaden, och dels på grund av Försäkringskassans ersättningsökning 
om 3% som innebär att även kommunen behöver höja ersättningen. Det innebär många miljoner i ökade 
kostnader för NHO, utan att nämnden har fått en ökad budget från KF. 

Miljöpartiet delar uppfattningen att alla nämnder har ansvar för att se över effektiviteten och alla kostnader. 
Vi anser däremot att NHO befinner sig i en situation där det inte är ansvarsfullt eller möjligt att fortsätta göra 
stora besparingar i verksamheten utan att det får stora negativa konsekvenser ti l l följd - för kvaliteten i 
verksamheten, för personal eller för de brukare som är beroende av insatserna i sitt dagliga liv. 

Miljöpartiet la därför två yrkanden när ärendet behandlades: 

x att begära en kompletterad budget från kommunfullmäktige med anledning av de nya 
ekonomiska förutsättningarna 

Det är idag på många områden väsentligt andra förutsättningar än när KF tog TVE för 2013. Vi anser därför 
att NHO bör begära en kompletterad budget som hanterar dessa nya förutsättningar. 

^ att efterfråga en revisionsgranskning av Nämnden för hälsa och omsorgs ekonomihantering 
Att två månader efter att NHO har gjort besparingar om 32,9 miljoner för att få en budget i balans för 2013 
få en prognos som visar -39 miljoner kronor signalerar att det kan finnas brister i ekonomihanteringen. Flera 
av de poster som skenar iväg är kostnader som HVK och NHO borde haft kunskap om redan i december. 
Flera av besparingsåtgärderna har dessutom fått betydligt mindre eller ingen effekt. För att undvika att NHO 
hamnar i en liknande situation igen vill vi att NHO:s ekonomihantering revisionsgranskas. 

Vi är inte beredda att fatta beslut om besparingar på 40 miljoner kronor som mycket påtagligt kommer 
drabba personer med funktionsnedsättning, innan NHO har undersökt möjligheten att begära en kompletterad 
budget, samt sett över ekonomistyrningen för att undvika att en liknande situation uppstår igen. 

Malena Ranch och Fredrik Leijerstam, Miljöpartiet 
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Reservation 3.01 Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013 

När nämnden för hälsa och omsorg i december fattade beslut om budget för 2013 

innefattade detta besparingsåtgärder på drygt 32 miljoner kronor. Bland annat beslutade 

man om att sänka ersättningsnivåerna till daglig verksamhet och att minska på 

föreningsbidragen. 

I samband med detta påtalade oppositionen att nämnden saknade kunskap kring hur 

dessa neddragningar påverkade verksamheterna. Till exempel fick nämnden ett missiv 

med konsekvensbeskrivning på bordet under nämndsammanträdet. Vi valde då att inte 

medverka i budgetbeslutet. 

Fyra månader efter beslutad budget uppdagas ett "nytt" underskott på 39 miljoner kronor. 

Flera av nämndens besparingar och åtgärder har inte fått önskad effekt. Ett exempel är 

den nya modellen för boendestöd, som vid ett flertal tillfällen har behandlats av nämnden. 

Detta område visar sig nu öka med 12-15 miljoner kronor över budget. 

En annan anledning är att Försäkringskassans höjning av ersättningar inom personlig 

assistans medför en kostnadsökning i miljonklass för NHO, då nämnden måste höja sina 

ersättningar för att vara likvärdiga Försäkringskassan. Denna utgiftsökning måste 

nämnden lösa inom givna ekonomiska ramar. 

Mot Denna bakgrund yrkade Socialdemokraterna: 

att tillskriva kommunstyrelsen i syfte att rikta uppmärksamhet till nämndens ekonomiska 

Kommunstyrelsen bör uppmärksammas på nämndens situation, där många 

omständigheter och förutsättningar idag är andra än då kommunfullmäktige beslutade om 

att efterfråga en revisionsgranskning av Nämnden för hälsa och omsorgs 

ekonomihantering 

Vi finner det anmärkningsvärt att ett "nytt" underskott på 39 miljoner kronor uppdagas 

redan fyra månader efter beslutad budget. Vi behöver bringa reda i varför detta inte var 

känt tidigare och varför tidigare beslutade besparingar inte får genomslag. 

Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Huse'n (S) 

situation. 

IVE. 


