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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
Plats och tid:

KS-salen Stadshuset, 15:00-18:15

Ledamöter:

Stig R å d a h l ( M ) , Ordförande
Ersättare:
M a r t i n Wisell ( K D ) , 1 :e vice
ordförande
Malena Ranch ( M P ) , 2:e vice
ordförande
Gunvor N i c a n d e r - E k s t r ö m ( M ) tom §

2014-08-28

Britt Hedberg (S) tom §134
Fredrik Leijerstam (MP)
Josefme Andersson (M) tom § 134
Viktoria Rönnquist (KD) tom § 140

140
Inger Liljeberg Kjelsson ( M ) tom §

134
Benny Lindholm (FP)
Stefan Hamnstedt (C)
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S) tom § 134
Jonny H u s é n (S)
Liza Boethius (V)
B r i t t Hedberg (S) from § 135
Josefine Andersson ( M ) from § 135
V i k t o r i a Rönnquist ( K D ) from § 141
Övriga deltagare:

Tomas Odin, t.f. direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin,
avdelningschef, Kjell Holm, planeringschef och Lena Thalén, delprojektledare

Utses att justera:

Liza Boethius (V)

Justeringens
plats och tid:

Kontoret fpr hälsa, vård och omsorg 2014-09-10

Paragrafer:

125-148

Underskrifter:
Liza Boethius (V), justerare

J/j

/

f)2fa7f

Annie Arkebäck Morén, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Nämnden för hälsa och omsorg

Datum:

2014-08-28

Datum för
anslags uppsättande:

2014-09-11

Förvaringsplats
för protokollet:

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2014-10-02
2014-10-03

Underskrift:

Annie Arkebäck Morén
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:
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§125

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att ärende 4.08 Rapporter från utbildningar och annat, utgår,
att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande daglig verksamhet på Fyrislundsgatan 77, och
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.
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§126

Inventering psykiskt funktionsnedsatta
Lena Thalén, delprojektledare, redovisar sammanställning och presentation av resultat augusti 2014
av genomförd inventering 2013 gällande psykiskt funktionsnedsatta.
Enligt 5 kap 8 § socialtjänstlagen har berörda nämnder i kommunen ansvar för att göra sig väl
förtrogna med vilka levnadsförhållanden som råder för personer med psykisk funktionsnedsättning
och genom uppsökande verksamhet upplysa om verksamhet som fmns att tillgå
En inventering ingår som prestationsmål i PRIO-satsningen 2014 (Plan för Riktade Insatser inom
området psykisk Ohälsa). Staten har avsatt prestationsbaserade pengar inom området psykisk
ohälsa.
Inventeringens syfte är att få kunskap om målgruppens storlek, livssituation, behov av insatser och
att ge vägledning i det fortsatta arbetet med psykiatriöverenskommelsen mellan kommun och
landsting.
Målgruppen är personer från 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning.
Olika metoder har använts för insamlandet av uppgifter. Uppgiftslämnare har bland annat varit
verksamheter inom Uppsala kommun, Stadsmissionen, Brobygget frälsningsarmén, personliga
ombud, mottagning för hemlösa, vissa sysselsättningsverksamheter och landstinget psykosvården.
Sammanfattningsvis framkommer bland annat i inventeringen:
-1215 personer anses behöva psykiatrisk vård, endast 400 har uppgett att de har det.
- En knapp tredjedel har genomgått hälsoundersökning.
- Fortfarande få som har samordnad individuell plan.
- Bostadsbristen (ca. 20%) måste undersökas vidare.
- Cirka (40%) har varit i någon form av sysselsättning men endast ca. 10% har inkomst av lön.
Över 50% har ingen sysselsättning alls.
En åtgärdsplan ska skickas in till Socialstyrelsen i november.
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§127

Konkurrensverkets förfrågan angående upphandling av HVB-hem
Carina Kumlin, avdelningschef, informerar om att det inkommit en förfrågan från
Konkurrensverket, efter att en privatperson har gjort en anmälan med anledning av att kommunen
alltför ofta använt sig av placeringar på HVB-hem som inte är ramupphandiade. Kontoret håller nu
på att sammanställa ett svar tillsammans med upphandlingsenheten.

Utdragsbestyrkande
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§128

Upphandling Albert Engström
Tomas Odin, t.f. direktör, redogör för upphandlingen av Albert Engström, bostad med särskild
service, socialpsykiatri.
Ett tilldelningbeslut togs den 17 februari 2014. Frösunda hade lägst pris med diskvalificerade då
den bemanning som krävdes var enligt kontorets uppfattning inte möjlig att tillhandahålla med den
ersättning som angivits i anbudet. Vård & bildning hade näst lägst pris och tilldelades
verksamheten.
Frösunda överklagade tilldelningsbeslutet till förvaltningsrätten.
Övertagandet var från början planerat till 1 maj 2014. Avtalet med (nuvarande utförare) förlängdes
till 30 september 2014 i avvaktan på förvaltningsrättens dom.
Förvaltningsrätten biföll Frösundas överklagande.
Efter samråd med kommunjurist och nämndens ordförande beslutades att avbryta upphandlingen
och ge Vård & bildning i uppdrag att driva verksamheten.
Uppdragets ersättning och övriga villkor svarar mot förfrågningsunderlag och anbud.
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§129

Information avseende Bamu
Tomas Odin, t.f. direktör, rapporterar att Bamu övertog Lunda 2, bostad med särskild service, från
Vård & bildning vid årsskiftet.
De medicinskt ansvariga sköterskorna och uppföljningsgruppen har senaste halvåret funnit ett antal
brister som kunnat leda till allvarliga vårdskador. En anmälan enligt Lex Maria har gjorts till
inspektionen för vård och omsorg. Flertalet brister fanns redan innan Bamu övertog verksamheten.
Bamu har bytt verksamhetschef och anställt en ny sjuksköterska med utökad sysselsättningsgrad.
Tydliga krav har ställts på Bamu att omedelbart åtgärda bristerna. Om så inte sker kommer kontoret
att föreslå att avtalet hävs.
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§130

Planering av ärenden till kommande fyra nämnder
Föreligger planering av nämndärenden till nämnden för hälsa och omsorg de kommande fyra
månaderna.

§131
Hantering av handlingar/information i samband med Uppsala kommuns nya
nämndorganisation
Kontoret informerar om att kommunstyrelse och kommunfullmäktige har beslutat om en ny
nämndorganisation inför 2015. Förändringen påverkar nämndernas hantering av sin information,
där arkiv- och dokumenthantering är en viktig del. Organisationsförändringen innebär att de
nämnder som upphör ska avsluta sina arkiv innan handlingarna/informationen överförs till den
nämnd som övertar verksamheten. Arbetet med förändrade eller upphörda myndigheters arkiv
måste i huvudsak genomföras under 2014. Både planering och praktiskt genomförande av
handlingar/information kräver resurser och arbetsinsatser hos nämnderna.
Kommunledningskontoret driver omorganisationsprojektet, där stadsarkivet deltar. Projektet
kommer att omfatta frågorna om hantering av handlingar/information, men alla nämnder som
påverkas ansvarar själva för att genomföra nödvändigt arbete.
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§132

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014
NHO-2013-0198.10
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för juni, -2 277 tkr.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-28 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nämnden redovisar -2 277 tkr mer i nettokostnader än budgeterat. Jämfört föregående år är det en
nettokostnadsökning om 5,3 procent.
Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för
brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS och socialpsykiatri samt personlig
assistans. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med 2013.
Från och med år 2014 flyttar brukare från barn- och ungdomsnämnden över till nämnden för hälsa
och omsorg månaden efter att brukaren har fyllt 21 år. På samma sätt flyttar brukare över från
nämnden för hälsa och omsorg till äldrenämnden månaden efter att brukaren fyllt 65 år. Detta
medför en förskjutning av kostnader jämfört med tidigare år samt vid budgetjämförelse som är lagd
med tolftedelsutfall
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§133

Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014
NHO-2013-0198.10
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för juli, -3 369 tkr.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nämnden redovisar -3 369 tkr mer i nettokostnader än budgeterat. Jämfört föregående år är det en
nettokostnadsökning om 5,3 procent. Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt
ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service
enligt LSS och socialpsykiatri samt personlig assistans. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört
med 2013.
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§134

Verksamhetsplan 2015
NHO-2014-0148.01
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att anta reviderat förslag till nämndens verksamhetsplan för 2015, och
att överlämna planen till kommunstyrelsen.
Reservationer
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) lämnar reservation och särskilt yttrande
mot beslutet till förmån för en verksamhetsplan utformad utifrån Socialdemokraternas förslag till
IVE, bilaga 1.
Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för en verksamhetsplan utformad utifrån
Miljöpartiets förslag till IVE, bilaga 2.
Liza Boethius (V) lämnar reservation och särskilt yttrande mot beslutet till förmån för en
verksamhetsplan utformad utifrån Vänsterpartiets förslag till IVE, bilaga 3.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret presenterade vid nämndens sammanträde den 12 juni ett utkast till verksamhetsplan.
Detta utkast har nu kompletterats med en årsbudget för 2015 per verksamhet där en preliminär
fördelning skett enligt den nya nämndstruktur som ska gälla från och med 2015. Vissa justeringar
har även gjorts i övrig text.
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Yrkande
Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) och
Liza Boethius (V) ändring på sidan 8, sista meningen i texten om "Ekonomiska konsekvenser"
under "bostad först" till följande lydelse: Frågan är under utredning och en förstudie är genomförd.
Nämnden avser besluta om åtgärder i november 2014 för att kommunfullmäktiges beslut 2012 om
ett pilotprojekt av bostad först genomförs 2015.
Benny Lindholm (FP) yrkar med stöd av Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger
Liljeberg-Kjelsson (M), Stefan Hamnstedt (C), och Martin Wisell (KD
ändring på sidan 8, sista meningen i texten om "Ekonomiska konsekvenser" under "bostad först"
till följande lydelse: Nämnden avser besluta rörande åtgärder i november 2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Benny Lindholms yrkande.
Votering begärs och verkställs: Den som röstar på Benny Lindholms yrkande röstar ja och den som
röstar på Malena Ranchs yrkande röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Benny Lindholms yrkande.
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Benny Lindholm
(FP), Stefan Hamnstedt (C), Martin Wisell (KD och Stig Rådahl (M).
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och
Liza Boethius (V).
Därefter yrkar Benny Lindholm (FP) med stöd av Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M),
Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Stefan Hamnstedt (C) och Martin Wisell (KD)
att under "Nämndens styrning" på sidan 7 vid IVE-målet "Reell valfrihet...." lägga till följande:
"Nämnden ska utreda hur vi kan införa möjligheter för den enskilde brukaren att i större
utsträckning påverka innehållet i hemvården. Samt utreda hur kontinuitet och hur lyhördhet för
önskemål om vilken medarbetare den enskilde vill få hjälp av i hemvården ska premieras."
att ändra på sidan 14, i meningen, i texten om "Ekonomiska konsekvenser" under "halvvägshus"
till följande lydelse: Nämnden avser besluta rörande åtgärder i november 2014, och
att under rubriken "Nämndens styrning" på sidan 12 i förslaget till verksamhetsplan ändra andra
meningen i andra stycket om tillgänglighetsskapande åtgärder till följande:
"Nämnden vill säkerställa att avgiftssystemet inte leder till oönskade ekonomiska konsekvenser
för deltagare inom daglig verksamhet, särskilt för de som inte har full habiliteringsersättning".
Beslutsgång
Ordföranden ställer slutligen proposition på liggande förslag med komplettering av Benny
Lindholms (FP) yrkanden och finner att nämnden bifaller detta.
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§135

Kvalitetsredovisning tertial 1
NHO-2014-0152.01
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna kvalitetsredovisning för tertial 1.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Utifrån nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sammanställs underlag om
kvalitetsbrister och kvalitetsnyckeltal kring kontorsintern och nämndens upphandlade verksamheter.
Det gäller till exempel resultat från avtalsuppföljningar, individuppföljningar samt socialstyrelsens
insamlingar med öppna jämförelser. Utifrån underlaget identifieras områden som bör prioriteras
samt vara underlag för det ständiga förbättringsarbetet. Utifrån redovisade resultat för första tertiaiet
2014 är identifierade områden för förbättringsarbete att implementera rutiner inom LSS-området,
social dokumentation samt behovsbedömningar.
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§136

Förslag till revidering av delegationsordning avseende placering på skyddat
boende
NHO-2013-0191.00
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att särskild handläggare/socialsekreterare på sektionen för individ- och familjeomsorg ges
delegation att fatta biståndsbeslut om placering på skyddat boende, och
att den reviderade delegationsordningen gäller fr.o.m. 2014-09-01.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Idag fattas endast biståndsbeslut vid skyddsplaceringar utanför kommun och inte vid placeringar på
kommunens skyddade kvinnoboende, Siri. Det uppmärksammades vid tillsyn av inspektionen för
vård och omsorg 2013, då Uppsala kommun fick kritik för avsaknaden av biståndbeslut vid
placeringar utifrån skyddsbehov. Det finns därför behov av att särskild
handläggare/socialsekreterare ges delegation att fatta beslut om placering på skyddat boende.
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§137

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut jml SoL och
LSS
NHO-2014-0139.31
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna reviderad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 §
LSS som 2014-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, och
att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-07-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Redaktionell ändring ska göras i bilaga la, i tabell 4 ska LSS ersättas med SoL.
Nämnden för hälsa och omsorg har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att
kvartalsvis rapportera till 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.
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§138

Yttrande till kulturnämnden gällande tillsyn av information som hanteras i I T systemet Siebel
NHO-2012-0198.01
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att avge yttrande till kulturnämnden enligt kontorets förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Under vintern 2012-13 gjorde Statsarkivet en tillsyn av information i IT-systemet Siebel riktad till
barn- och ungdomsnämnden (BUN), nämnden för hälsa och omsorg (NHO) samt äldrenämnden
(ÄLN). Enligt arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente har varje myndighet
(kommunens nämnder) ansvar för arkivering och vård av de allmänna handlingar som finns hos den
egna myndigheten. Tillsynen, som gjordes i enkätform, besvarades av medarbetare hos kontoret för
hälsa, vård och omsorg (HVK) som förvaltar IT-systemet Siebel.
I tillsynsrapporten lämnade Stadsarkivet yrkanden, för vilka HVK pressenterar förslag till åtgärder.
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§139

Kursinbj tidningar
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att medge att Liza Boethius (V) deltar i "Det fmn alltid ett sätt" som riksförbundet Attention
inbjuder till onsdag 8 oktober 2014, kl. 10.00-16.00, ABF-huset, Olof Palmes gata 9,
Stockholm. Kostnad 400 kronor.
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140

Utredning om möjligheterna att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) i
bostad med särskild service
NHO-2014-0116.31
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna föreliggande slutrapport gällande möjligheterna att tillämpa lag om valfrihetssystem
(LOV) i bostad med särskild service LSS, att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag i enlighet med förslagen i slutrapporten och att detta beslutas av nämnden
senast i oktober, samt att skicka slutrapport på remiss till politiska partier,
intresseorganisationer och arbetstagarorganisationer samt bjuda in utförare till
informationsmöte under september.
Reservationer
Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag och lämnar ett
särskilt yttrande enligt bilaga 4.
Eva Christiernin (S), Jonny Husén och Britt Hedberg (S) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 5.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2014-08-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
I april 2014 gav nämnden kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att tillämpa lag om
valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av bostad med särskild service enligt LSS. Nämnden
fattade även beslut om direktiv för utredningen. Utredningen har haft en styrgrupp bestående av det
förstärkta arbetsutskottet. Därtill har representanter från intresseorganisationer varit adjungerade i
styrgruppen. Styrgruppen har haft fem möten. Utredningens slutsatser visar att det är möjligt att
införa LOV för de boenden som nämnden idag har ramupphandlat med stöd om lag om offentlig
upphandling (LOU). Det finns även möjlighet, om LOV införs, för andra intressenter att söka om
godkännande och bli utförare för bostad med särskild service enligt LSS. Utredningen har även
visat att det är ekonomiskt fördelaktigt att införa LOV för de idag ramupphandiade boendena. Det
finns inget hinder för att tillämpa LOV och LOU parallellt. Det vill säga att nämnden även
fortsättningsvis kan beställa fastigheter/boenden av kommunstyrelsen och sedan konkurrensutsätta
driften av boendet enligt LOU.
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Yrkande
Liza Boethius (V) yrkar avslag på föreliggande skrivelse.
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall till föreliggande skrivelse
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med
föreliggande skrivelse.
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§141
Anmälan av protokoll, meddelanden, skrivelser mm, nämnden för hälsa och
omsorg 2014-08-28
NHO-2014-0030
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.

§142
Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2014-06-02 och 2014-06-26
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

§143
Anmälan av protokoll från nämnden för hälsa och omsorg 2014-06-12
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
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NÄMNDEN FÖRHÄLSA OCH OMSORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-08-28

§144
Anmälan av protokoll från individutskott 2014-06-04, 2014-06-18 och
2014-08-06
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

§145
Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskott 2014-06-17,2014-07-30
och 2014-08-14
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.
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§146

Anmälan av delegationsbeslut
Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Anmäles beslut som fattats enligt socialtjänstlagen SoL, april 2014 till juli 2014.
Anmäles beslutade bostadsanpassningsbidrag 2014-05-01 till 2014-06-30.
Anmäles beslut fattade på sektionen för individ- och familjeomsorg vuxna 2014-05-01 till
2014-06-30

§147

Anmälningsärenden sekretess
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.
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§148
Fråga från Liza Boethius (V) gällande daglig verksamhet på Fyrislundsgatan 77
Liza Boethius efterfrågar information om flytt av daglig verksamhet från Seminariegatan till
Tunabergsgatan och därefter till Fyrislundsgata 77, efter ett mail som hon fått ta del av från en
förälder.
Kontoret återkommer i frågan på nämnden i september.
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Reservation och särskilt yttrande gällande ärende 3.03 Verksamhetsplan 2015
Socialdemokraterna anför reservation i ärendet gällande verksamhetsplan för Nämnden för
hälsa och omsorg (NHO).
Den borgerliga alliansen visar i denna verksamhetsplan att de fortfarande inte lyckats ta
kontroll över nämndens svåra ekonomiska situation. Många miljoner kronor kommer att
behöva "sparas" och planen aviserar bland annat neddragningar på förebyggande
verksamheter med 2 miljoner kronor. Vi är dock positiva till att den borgerliga majoriteten nu
äntligen respekterar kommunfullmäktiges beslut om att införa ett halvvägshus och
pilotprojektet "bostad först". Detta borde ha genomförts långt tidigare, men det är bra att detta
nu verkar komma till stånd.
Uppsala kommun måste på allvar ta itu med den skenande bostadsbristen inom LSS och
socialpsykiatrin. Kvaliteten inom omsorgerna måste säkerställas så att varje person får den
omsorg eller de insatser de är berättigade till. Idag ser vi allt mer av konsekvenserna av den
borgerliga alliansens neddragningar och åtstramningar. Konkurrensupphandlingarna till lägsta
pris har bidragit till en minskad kontinuitet och personal som går på knäna. Detta måste få ett
stopp. Därför vill vi socialdemokrater arbeta fram en plan för kvalitet, utveckling och trygghet
inom omsorgen. En välfärd att lita på måste vara överordnat andra kortsiktiga lösningar.
Vi vill också se en ökad samverkan med ideell sektor, med olika samverkansformer som ex
partnerskap eller föreningsbidrag. Vi vill tillsätta en handikappombudsman för att människor
med funktionsnedsättning ska få lättare att göra sin röst hörd. Vi vill se ett nytt
kvinnofridsprogram med ett tydligt helhetsperspektiv som omfattar såväl brottsoffer som
förövare och eventuella barn. I detta program ska hedersrelaterat våld och förtryck ha en
given plats.
I övrigt hänvisar vi till socialdemokraternas förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi för
mer politiska prioriteringar inom nämndens område.
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Jonny Husén (S)
Britt Hedberg (S)
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Reservation ärende 3.03 Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplanen bygger på IVE 2015-2018 som fastställdes av kommunfullmäktige.
Miljöpartiet hade en egen grön IVE där vi presenterade våra förslag för kommunen, inklusive
nämndens verksamhetsområden.
I vår gröna IVE gör vi särskilda satsningar på bland annat kvinnofrid, förebyggande arbete för
psykisk hälsa och på att bryta hemlösheten.
Vi saknar idéer och prioriteringar i Alliansens IVE respektive denna verksamhetsplan som vi är
övertygade är nödvändiga för att bryta trenden med en ökad psykisk ohälsa, ökade slallnader i
hälsa ocb utestängning från bostadsmarknaden.
Ett förslag som Miljöpartiet har drivit på i flera år är att få till en satsning på Bostad först som en
del av arbetet mot hemlöshet. Vår motion bifölls av kommunfullmäktige i början av 2012, trots
det har nämnden inte kommit fram till något förslag som leder till att beslutet kan verkställas.
Vi anser att det är hög tid att verkställa kommunfullmäktiges beslut och yrkade på ett
förtydligande i verksamhetsplanen genom att ändra texten på sid 8 under "ekonomiska
konsekvenser" till följande:
"Frågan är under utredning och en förstudie är genomförd. Nämnden avser besluta
om åtgärder i november 2014 för att kommunfullmäktiges beslut 2012 om ett
pilotprojekt av Bostad först genomförs under 2015".

Yrkandet avslogs av nämnden och vi väljer att reservera oss mot beslutet.

Malena Ranch (MP)

Fredrik heijerstam (MP)
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Reservation till förmån för eget yrkanden samt
särskilt yttrande i ärende 3.03 - Verksamhetsplan
2015
NHO 28 augusti 2014
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån egna yrkande:
1. att verksamhetsplanen för 2015 ska bygga på vänsterpartiets IVE för 2015. (se denna).
Det betyder framförallt att ca 30 miljoner kronor ytterligare finns att tillgå för 2015,
att användas framförallt till personer med funktionsnedsättning men också till
kvinnofrid.
2. Ang Halvvägshus: Nämnden avser besluta om åtgärder i november 2014 för att
fullmäktiges beslut 2010 i IVE för 2011-2015 om att inrätta ett halvvägshus med
tillhörande avsatt medel om 3 miljoner kronor, genomförs 2015.
Generellt
Prognosen för 2015 är att det fattas ca 40 miljoner kronor för nämnden för att uppnå balans.
Det betyder att nämnden för år 2015 måste spara ytterligare 40 miljoner kronor. De senaste
åren så har nämnden tvingats spara varje år för att försöka nå budget i balans, men inte
lyckats. Det har betytt nedskärningar påfleraområden, bl a inom daglig verksamhet och
möjligheten att beviljas kontaktperson och ledsagning har blivit svårare. I klartext betyder det
att de medborgares väl och ve som är NHOs uppdrag har fått det sämre och sämre, deras
möjligheter till delaktighet i samhället har försämrats, och deras frihet på så sätt inskränkts.
En orsak är att en del av nämndens budget går till vinster till bl a riskkapitalbolag istället för
till insatser för brukarna, en annan att de medel nämnden tilldelats bygger på hur många
procent som hela befolkningen i Uppsala ökat, inte på med hur många procent antalet brukare
som nämnden har ansvar för ökat och också deras behov.
I verksamhetsplanen finns därför inga visioner, inga satsningar.
Stöd till föreningslivet
Kommunen har under mandatperioden arbetat fram en överenskommelse, LÖK:en, Lokal
överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet. Några ytterligare medel till socialoch handikappföreningar har ej tillförts, inte ens den uppräkning som tidigare gjorts varje år.
Alliansen talar vitt och brett om LÖK: en och är stolt över den och påpekar ofta hur viktigt det
arbete är som föreningslivet gör. Men det märks inte vid tilldelning av resurser.
Föreningslivet kommer med all säkerhet att känna svikna, efter allt vacker tal.
Halvvägshus
I IVEn för 2011 avsatte KF 3 miljoner kronor för att starta ett halvvägshus. En del utredningar
och förberedelser har gjorts, men varje år har satsningen skjutits upp för att det inte finns
medel därtill! Trots KFs tilldelning! Så och denna gång. Att skjuta upp beslutet för 2015 till

novembersammanträdet, hjälper inte upp det hela, det är endast ett spel för gallerierna. Man
kan inte säga något annat än att det är att obstruera mot beslut fattat av fullmäktige, ett beslut
som fattades för 4 år sedan och som också avsatts medel till för att genomföra.
Uppsala 28 augusti 2014
Liza Boethius [V]

Reservation till förmån för eget yrkanden samt särskilt
yttrande i ärende 3.09 - Utredning om möjligheterna att
tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) i bostad med
särskild service.
NHO 28 augusti 2014
Vänsterpartiet yrkar avslag på hela ärendet då vår mening är att LOV inte skall införas i
bostad med särskild service. Då behövs inte heller något förfrågningsunderlag.
Ärendet handlar bl a om att ge kontoret i uppgift att ta fram ett förfrågningsunderlag inför
införandet av LOV i bostad med särskild service.
Att för brukare kunna välja vilket gruppboende de önskar bo i är en självklarhet för
Vänsterpartiet. Vänsterpartiet var för flera år sedan det enda parti i nämnden som yrkade på
att en brukare skulle kunna tacka nej till erbjuden bostad och få stå kvar i kön.
Vänsterpartiet menar att olika typer av gruppboenden i huvudsak ska drivas av kommunen.
Dessa kan ha olika inriktningar och på så sätt kan mångfald uppnås i kommunala
verksamheter. Vänsterpartiet ser också positivt på att gruppboenden kan vara föräldradrivna,
drivas av stiftelser och andra former där vinstuttag ej förekommer. Mångfald kan alltså
uppnås på dessa sätt. När det gäller LOV så kommer det knappast att bli möjligt för mindre
utförare att komma med, då de oftast inte har ekonomiska möjligheter att förvärva lokaler.
Kommunen har idag inte laglig möjlighet att hyra ut lokaler till de som bedriver verksamhet
enl LOV. Skall det bli möjlighet för små och mindre företag utan vinstuttag att bedriva
verksamhet, då behövs en ny lagstiftning. Vänsterpartiet menar att det måste sättas stopp för
att riskkapitalbolag driver verksamheter inom vård och omsorg. De skattemedel som avsetts
för olika verksamheter inom bl a vård och omsorg skall stanna i den verksamhet de är avsedda
för, inte lämna verksamheten i form av vinstuttag.
Om det nu, mot vänsterpartiets politik, har beslutats att ta in privata vårdgivare så är
vänsterpartiet av den absoluta uppfattningen att kommunen måste äga eller hyra lokalerna och
privat vårdgivare driva verksamheten. Ty den dag ett bolag inte längre uppfyller kraven, vad
händer då om kommunen inte har rådighet över lokalerna? Detsamma gäller vid en eventuell
konkurs. När det gäller konkurs säger nämndens LOV-utredning att "det är rimligt att anta
(min kursivering) att konkursförvaltaren i ett sådant läge skulle kontakta Uppsala kommun
eftersom boendet drivs på uppdrag av kommunen och bebos av personer som har sitt
myndighetsbeslut om bostad med särskild service verkställt på boendet". Äger eller hyr
kommunen lokalerna kan kommunen ta över verksamheten på en gång.
Någon hänsyn till vad det innebär för brukare finns inte. Vid en eventuell konkurs eller
hävande av avtal inträder en stor osäkerhet för både brukare och personal inför framtiden.

Personalens osäkerhet spinner negativt över på brukarnas vardag. Brukarna är ofta sköra
personer med behov av trygghet och kontinuitet. Att då mena att "det är rimligt att anta ....
etc (se ovan), garanterar inte det brukarna har rätt till enl LSS och uppfyller inte LSS-lagen
och dess intentioner. Man kan inte utsätta brukare för denna risk.
Uppsala 28 augusti 2014
Liza Boethius (V)
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Särskilt yttrande gällande ärende 3.09 "utredning om möjligheterna att tillämpa
lag om valfrihetssystem (LOV) i bostad med särskild service.
Socialdemokraterna har, via Eva Christiernin, varit representerad i den styrgrupp som arbetat
med utredningen om att eventuellt inför LOV i bostäder med särskild service. Vi vill med
detta yttrande förtydliga att socialdemokraterna ännu inte tagit ställning i denna fråga. Detta
är något vi avser att göra inför nämndens slutgiltiga behandling av ärendet under hösten 2014.
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Jonny Husén (S)
Britt Hedberg (S)
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