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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01 -1 7 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att under 4.03 även uppta protokoll från individutskottet 2012-12-12, 

att under 4.04 även uppta protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2013-01-02, 2013-01-04 
och 2013-01-09, 

att punkt 4.06 Anmälan av inkomna delegationsbeslut utgår, 

att uppta information om det drogpolitiska programmet, 

att uppta godkännande av deltagande i länsstyrelsens information gällande deras regeringsuppdrag 
att vara kunskaps- och metodstöd t i l l kommuner och ideella verksamheter 2012-2014, gällande 
våld i nära relationer, 

att uppta fråga från Malena Ranch (MP) gällande en artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT) som 
handlade om en student som nekats bostadsanpassning, 

att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande öppna sammanträden och medborgardialoger, 

att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande Träffpunkternas delaktighet, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§ 2 

Maskrosbarn 

Martin Wisell (KD) har framfört önskemål om en eventuell checklista för bemötande av 
minderåriga personer inom missbruksvården/psykiatrin i likhet med den som den ideella föreningen 
Maskrosbarn tagit fram i samband med en rapport. 

Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som 
lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. 
Syftet med rapporten är dels att lyfta fram ungdomarnas egna röster, idéer och förändringsförslag 
och dels att öka professionellas kunskap om barns och ungdomars egna behov och åsikter. Målet är 
att rapporten ska bidra t i l l att barns och ungdomars delaktighet i frågor som berör dem ökar. 

Sektionschefen för avdelningen för individuellt stöd - sektionen för individ och familjeomsorg 
vuxna, kommenterar rapporten och bilagda checklistor. 
Hon berättar hur Uppsalas socialtjänst arbetar, hur besöksmiljön ser ut och möjligheterna att arbeta 
med ungdomarna utifrån lagstiftningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§ 3 

Drogpolitiska programmet 

Strateg från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) informerar om att nu är förslaget 
t i l l ett drogpolitiskt program färdig för att skickas ut på remiss via kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Efter remissomgången kan beslut tas under våren 2013. 

§ 4 

Statistik över beläggning på Tre-steg 

Kontoret redovisar statistik över beläggningen på flerstegsboendet under december månad. 
Fortsättningsvis kommer statistiken över beläggningen att redovisas i månadsuppföljningen. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§ 5 

Inventering kring personer med psykisk funktionsnedsättning, PRIO-satsning 

För att ta del av de prestationsbaserade medel som är avsatta för 2012 i överenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL), "Stöd t i l l riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2012" måste grundläggande krav vara uppfyllda. Ett sådant krav är att det finns en 
ingången överenskommelse mellan kommun och landsting kring psykisk funktionsnedsättning. 
Prestationen är enligt direktiv inlämnad til l SKL 2012-11-15 och beslut togs 2012-11-14 av 
tjänstemän i länets kommuner och landsting för att uppfylla kravet. 

Kontoret rapporterar att inlämnad prestation godkänts av SKL och att de har beviljat 5,3 miljoner 
kronor, vilket är mer än förväntat. Detta på grund av att andra kommuners prestationer inte 
godkänts. 
Grundkrav för 2013 är att följa upp överenskommelsen och skapa handlingsplaner för utvecklad 
samverkan. 
Prestation 2013 innebär en analys av inventeringen; hur väl är individernas behov tillgodosedda 
framförallt gällande boende och sysselsättning. 

Presenterat overheadmaterial skickas på begäran ut t i l l nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01 -17 

§ 6 

Rapport från projekt anhörig-, närstående- och demensvårdsstöd 
NHO-2012-0210.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande rapport om projektet Anhörigstöd. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Projektuppdraget har pågått under två år 2011 och 2012. Projektet avslutades 31 december 2012 för 
att övergå i reguljär verksamhet 

Målet med projektet var att, i Uppsala kommun, skapa ett kompetens- och kunskapscentrum i 
anhörigfrågor där alla delar är organisatoriskt samlat under Anhörigcentrum. 
Anhörigstödet skulle göras känt internt och externt, t i l l andra närliggande verksamheter och ti l l 
allmänheten. 
Anhörigstödet skulle ha ett hälsoperspektiv där den enskildes och dennes närståendes psykiska, 
fysiska, sociala och kulturella behov beaktas. 

Anhörigstödet består av följande funktioner: 
• Anhörigcentrum, Kungsängsgatan 25 

Anhörigstöd (anhörigkonsulenter) 
• Demensvårdsstöd (demensvårdsutvecklare) 
• Avgiftsfri avlösning (max 24 timmar per familj och månad) 

Syn- och hörselinstruktörer 
• Informationsinsatser 

Anhörigstödet ska vara i form av skyddsnät och erbjudas närstående som stöder och vårdar anhörig 
över 21 år. Stödet ska vara varaktigt och på familjens villkor. Til l stödet behövs flera ingångar och 
ett varierat utbud. Informationssatsningar och annonskampanjer om vad som finns och spridning til l 
allmänheten och alla berörda verksamheter har varit en stor del i uppdraget. 
Projektuppdraget har varit framgångsrikt i att nå effekt av samverkan, samordning, kontinuitet och 
kombinationer så att förutsättningar skapats för att erbjuda ett verksamt och varaktigt stöd t i l l 
anhöriga och närstående. 

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

NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§ 7 

Åtgärdsplan 2013 gällande Fysisk aktivitet på recept (FAR) 
NHO-2012-0085.51 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande åtgärdsplan om införandet av Fysisk Aktivitet på Recept, FAR 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Åtgärdsplanen består av fyra delar - Implementering, utbildning av förskrivare, uppföljning och 
ekonomiska konsekvenser. 

Ärendet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§ 8 

Ersättningsmodell boendestödet 
VFN-2008-0219.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att från och med 2013-04-01 anta den redovisade ersättningsmodellen baserad på vårdnivåer. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-21 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
I ett beslutsärende t i l l nämnden för hälsa och omsorg redovisades 2012-08-23 effekterna av 
korgmodellen. Kontoret för hälsa, vård och omsorg ansåg inte att syftet med Korgmodellen 
uppnåtts. Ur den enskildes perspektiv var det framför allt rättsförlusten som var allvarlig. Ur 
beställarsynpunkt saknades insyn och kontroll avseende det som utförts. Fördubblad kundgrupp 
hade inneburit fördubblade kostnader utan hänsyn til l de individuella behoven. 

Med detta som grund beslutade nämnden för hälsa och omsorg att Korgmodellen skulle upphöra 
2012-12-31, att från och med 2013-01-01 anta en ersättningsmodell som baserades på vårdnivåer 
vilket därmed bättre skulle kunna tillgodose behovet av rättssäkerhet för den enskilde, samt att 
kontoret för hälsa, vård och omsorg fick i uppdrag att utreda lämpliga ersättningsnivåer för att 
därefter återkomma til l nämnden med en redovisning. 

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

NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§ 9 

Slutrapport gällande utvecklingsmedel till våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld, Mottagningen mot våld i Uppsala 
VFN-2011-0065.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande slutrapport från Mottagningen mot våld, och 

att skicka slutrapporten t i l l Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden har för Mottagningen mot våld (MVU) räkning sökt och beviljats utvecklingsmedel från 
Länsstyrelsen i Uppsala län gällande utveckling av stödet t i l l våldsutsatta kvinnor och bam som 
bevittnat våld. M V U har med beviljade medel, 500 000 kronor, fortsatt att utveckla sin verksamhet 
inom områdena; 

Stöd t i l l våldsutsatta kvinnor, mammastöd samt partnerstöd i första hand i skydds- och 
säkerhets syfte 
Stöd och behandling för män som utövar våld genom en differentierad interventionsrepertoar 
Utveckla ett behovs- och efterfrågeanpassat utbildningsprogram 
Skapa förutsättningar för en systematisk och organiserad kunskapsutveckling med speciellt 

fokus på våldsutövarperspektiv 

De mål och aktiviteter som angivits i ansökan har uppnåtts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§10 

Utredning mellanvårdsplatser 
NHO-2012-0208.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att kontoret för hälsa, vård och omsorg deltar i utredning med Landstinget i Uppsala län för 
utveckling av mellanvård, 

att ställa sig bakom förslag ti l l målgrupper, och 

att inte medfinansiera mellanvård under 2013. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i landstinget i Uppsala län uppdrog ti l l hälso- och 
sjukvårdsdirektören 24 augusti 2012 att utreda förutsättningar för att i samverkan med Uppsala 
kommun inrätta mellanvårdsplatser. En slutrapport ska redovisas för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
under februari 2013. Närvårdskoordinator somatik utsågs ti l l projektledare för utredningen, 
uppdraget gavs av närvårds samverkan Uppsala. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från 
Landstingets ledningskontor, Akademiska sjukhuset och Primärvården samt kontoret för hälsa, vård 
och omsorg. 
Arbetsgruppen har förslag på målgrupper som kan vara lämpliga för mellanvårdsplats, inriktningen 
är främst äldre personer med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som inte kräver 
specialistvårdens resurser. Den strategiska ledningsgruppen för Palliativt centrum beslutade på möte 
den 16 november att de personer som har behov av avancerad medicinsk vård och vårdas på 
kommunenes korttidsenhet Tindran bör ingå i mellanvård. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§11 

Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala 
(HSO) för år 2013 
NHO-2012-0165.15 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 1 618 000 kr i 
handikappbidrag för år 2013, och 

att uppdra åt kontoret att följa upp Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala 
verksamhet med fokus på den ekonomiska redovisningen och rapportera till nämnden senast i 
augusti 2013. 

Reservationer 
Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för eget yrkande om återremiss enligt 
bilaga 1. 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) reserverar 
sig mot beslutet ti l l förmån för eget yrkande om bifall t i l l liggande förslag. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2012-12-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Vid sitt sammanträde den 22 november fattade nämnden beslut om fördelning av 2013 års bidrag 
ti l l handikappföreningar. I samband med detta beslöt nämnden att skjuta upp beslutet om bidrag till 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) då underlagen i ansökan inte 
bedömdes som tillräckliga för att fatta beslut om bidrag. HSO har efter nämndbeslut 2012-12-13 
lämnat in begärda handlingar som verifierar underlag i ansökan om handikappbidrag. Kvar av 
handikappbidraget att fördela för 2013 fmns 1 961 704 kr. Kontoret föreslår nämnden att bevilja 
HSO i Uppsala kommun denna bidragsumma. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar att föreliggande att-satser ska ersättas med följande: 
att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 1 618 000 kr i 

handikappbidrag för år 2013, och 
att uppdra åt kontoret att följa upp Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala 

verksamhet med fokus på den ekonomiska redovisningen och rapportera t i l l nämnden senast i 
augusti 2013. 

Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (MP) yrkar bifall 
t i l l föreliggande att-satser. 

Liza Boethius (V) yrkar på återremiss så att kontoret kan återkomma med ett förslag på en höjning 
av handikappbidraget med 1,5 % för HSO. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition dels på återremiss och dels på om ärendet ska avgöras idag 
och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition dels på eget yrkande om två nya att-satser och dels på 
yrkandet från Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam 
(MP) om bifall t i l l liggande förslag och finner att nämnden beslutar om två nya att-satser. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på två nya att-satser röstar ja och den som röstar på liggande förslag röstar nej. 

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster beslutas om två nya att-satser i enlighet med ordförandens yrkande 

Ja-röster avges av: Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kjelsson (M), Johanna Lönn 
(FP), Barbro Möller (C), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av: Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Malena Ranch (MP) och Fredrik 
Leijerstam (MP). 

Liza Boethius (V) avstår från att rösta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§12 

Yttrande över remiss Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 
NHO-2012-0182.43 

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 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Socialnämnden för barn och unga (SBN) har hemställt om nämndens för hälsa och omsorg yttrande 
gällande Strukturöversikt för Gottsunda och Valsätra. Strukturöversikten är ett tvärsektoriellt 
planeringsunderlag där såväl statistiska data så som gottsundabornas åsikter presenteras. SBN 
önskar svar på om strukturöversikter är ett användbart informationsunderlag vid nämndens för hälsa 
och omsorg beslutsfattande, om något område saknas i översikten och vilka utvecklingsområden 
som ska eftersträvas för att främja en positiv stadsdelsutveckling. 

I förslag t i l l yttrande ställer sig nämnden för hälsa och omsorg positiv t i l l underlaget, men att det 
finns ytterligare perspektiv att lyfta fram. 

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

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§13 

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
NHO-2012-0191.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Regeringskansliet, Socialdepartementet har givit Uppsala kommun möjlighet att lämna yttrande i 
rubricerat ärende. Kommunstyrelsen har lämnat ti l l nämnden att i samverkan med socialnämnden 
för barn och unga avge yttrande å kommunens vägnar. 
Kontoret har i samverkan med kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad upprättat förslag ti l l 
yttrande. I förslaget framgår att ytterligare förtydliganden och ramar behövs hur medlen ska 
användas samt att den tänkta strukturen inte i alla delar står i överensstämmelse med den svenska 
välfärdsmodellen och socialtjänstlagens bestämmelser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§14 

Yttrande över Motion av Liza Boethius och Hona Szatmari Waldau (båda V) om 
att starta en verksamhet för hemlösa 
NHO-2012-0183.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande enligt föreliggande förslag. 

Reservationer 

Liza Boethius (V) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för bifall t i l l motionen enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens för hälsa och omsorg (NHO) yttrande i rubricerat 
ärende. I motionen föreslås en kommunal dagverksamhet för personer i hemlöshet samt att denna 
om möjligt samlokaliseras med landstingets husläkare för hemlösa. 
I förslag t i l l yttrande föreslås att motionen avslås. 

Yrkande 

Liza Boethius (V) yrkar bifall t i l l motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på motionen i enlighet med 
föreliggande yttrande och finner att nämnden avslår motionen. 

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

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§15 

Avtalsuppföljning vid HSO VISST AB, personliga ombud 
NHO-2012-0188.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultat godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad uppföljning av avtalet 2012-
04-13 för Personliga ombud. Verksamheten drivs av HSO VISST AB. 

Nedanstående områden har varit fokusområden i den nu genomförda uppföljningen. Kontoret har 
följt upp hur utföraren uppfyller gällande avtal inom dessa områden. 

Upplevelsekriterier och inflytande för den enskilde 
Verksamhet och organisation 
Samverkan 
Personal, bemanning, handledning och kompetensutveckling 
Avvikelser och klagomålshantering 
Dokumentation 

Vid uppföljningen fick kontoret en bild av en verksamhet som bedrivs i nära dialog med den 
enskilde och brukaren är i centrum. De arbetar på ett medvetet och strukturerat sätt med 
målgruppen. Både ledning och personal har ambitionen att utveckla verksamheten genom att arbeta 
med de förbättringsområden de ser, både för målgruppen och för det interna arbetet. 

Kontoret har inga krav på åtgärder. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§16 

Avtalsuppföljning daglig verksamhet, Studiefrämjandet, lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
NHO-2012-0139.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

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

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg har genomfört en planerad avtalsuppföljning vid Konstbruket 
daglig verksamhet genom intervjuer, dokumentstudier och dokumentationsgranskning. Konstbruket 
daglig verksamhet drivs av Studiefrämjandet och har sedan 2009 varit godkänd som utförare inom 
valfrihetssystemet för daglig verksamhet. 
Syftet med uppföljningen var att se hur utföraren uppfyller villkoren i avtalet. Vid uppföljningen får 
kontoret en bild av att verksamheten bedrivs i nära dialog med de enskilda deltagarna och att behov 
och önskemål tillgodoses i stor utsträckning. 

Justerandes sign 

4 
Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§17 

Avtalsuppföljning Björkbackagården AB - daglig verksamhet 
NHO-2012-0179.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktandet av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK). 
Vid uppföljningen får kontoret en bild av att verksamheten har en helhetssyn på individen och att 
den drivs i nära dialog med de enskilda deltagarna. Att verksamheten även erbjuder hälsofrämjande 
aktiviteter såsom dagliga promenader, pausgympa och olika aktiviteter, ser HVK som positivt och i 
linje med nämndens inriktning. 

Avvikelser mot förfrågningsunderlaget har konstaterats i den sociala dokumentationen. 
Verksamheten är medveten om bristerna och har vidtagit åtgärder för att komma til l rätta med dem. 
Genom att verksamheten avhjälpt bristerna har HVK inga krav på åtgärder. 

Justerandes sign 

te 

Utdragsbestyrkande 

te 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§18 

Avtalsuppföljning vid Brostugegården, SoL-boende för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
VFN-2011-0153.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultat godkänna rapporten, och 

att ge kontoret uppdrag att nogsamt följa upp att den inskickade handlingsplanen verkställs. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad avtalsuppföljning 
2011- 12-20 vid Brostugegården, boende för personer med psykisk funktionshinder. 
Dokumentationsgranskning har genomförts 2012-02-21, 2012-06-19 och 2012-10-03. HVK har haft 
möte med ägaren och ledning 2012-08-31. 

Vid avtalsuppföljningen fick HVK en bild av en verksamhet där personalen har god kompetens för 
uppdraget och uttrycker ett engagemang för denna målgrupp. Dock var det tydligt för HVK att detta 
är en verksamhet som saknar grundläggande struktur inom vissa områden. Rutiner och 
samverkansformer är inte implementerade i verksamheten för att vara en naturlig del i vardagen. 

Kontorets bedömning är att det förelåg brister i förhållande t i l l avtalet gällande 
Upplevelsekriterier 
Samverkan 
Kompetens- och kvalitetsutveckling samt bemanning 
Avvikelse och klagomålshantering 
Informationsöverföring, dokumentation och genomförandeplaner 
Hälso-och sjukvård samt rehabiliteringsbehov 

HVK begärde in handlingsplan där verksamheten redogör hur brister i verksamheten kommer att 
åtgärdas. 
Handlingsplan inkom 2012-05-21 och godkändes av HVK efter mötet med ägaren och ledning 
2012- 08-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§19 

Val av ledamöter till Kommunala handikapprådet, Kommunala 
pensionärsrådet och Folkhälsorådet 2013-2014 
NHO-2012-0211.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att utse Stig Rådahl (M) och Eva Christiernin (S) som nämndens representanter i Kommunala 
handikapprådet 2013-2014 utifrån ny ansvarsfördelning och föreskrifter enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2012-12-12, 

att utse Barbro Möller (C) som nämndens representant i Kommunala pensionärsrådet 2013-2014 
utifrån ny ansvarsfördelning och föreslcrifter enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-12-12, och 

att utse Gunvor Nicander-Ekström (M) som nämndens representant i Folkhälsorådet 2013-2014 
utifrån ny ansvarsfördelning och föreskrifter enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-12-12. 

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

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kommunala handikapprådet i Uppsala kommun fmns för diskussioner i övergripande policyfrågor 
och för informationsspridning samt opinionsbildning inom handikapprådet. Allt grundat på vad som 
föreskrivs i kommunallagen, lag om stöd och service t i l l vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen m.m. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd och 
information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och 
pensionärernas organisationer i kommunen, allt grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.m. 

Justerandes sign 

fy 

Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Folkhälsorådet är ett samrådsorgan om folkhälsofrågor för ingående representerade organisationer. 
Folkhälsorådets syfte är att genom bred samverkan verka för att hälsosamma förändringar hos 
medborgarna uppnås. 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar på följande representanter t i l l aktuella råd: 
Stig Rådahl (M) och Eva Christiernin (S) t i l l Kommunala handikapprådet, 
Barbro Möller (C) t i l l Kommunala pensionärsrådet, och 
Gunvor Nicander-Ekström (M) t i l l Folkhälsorådet. 

Malena Ranch (MP) yrkar på följande representanter ti l l aktuella råd: 
Stig Rådahl (M) och Eva Christiernin (S) t i l l Kommunala handikapprådet, 
Ove Hjorth (S) ti l l Kommunala pensionärsrådet, och 
Fredrik Leijerstam (MP) ti l l Folkhälsorådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition dels på eget yrkande och dels på Malena Ranchs yrkande och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 

Justerandes sign 

ty 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§20 

Kursinbjudningar 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna att Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander-Ekström (M), Eva Christiernin (S) och Liza 
Boethius (V) 2013-01-15, kl . 14.30 - 16.30 deltagit i Länsstyrelsens information om 
regeringsuppdraget att vara kunskaps- och metodstöd t i l l kommuner och ideella verksamheter 
2012-2014, gällande våld i nära relationer. 

§21 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2012-12-03 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§22 

Anmälan av nämndens protokoll 2012-12-13 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§23 

Anmälan av protokoll från individutskottet 2012-11-28 och 2012-12-12 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§24 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2012-12-12, 
2013-01-02, 2013-01-04 och 2013-01-09 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

§25 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm 
NHO-2013-0023 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Justerandes sign ~ a Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

§26 

Inkommen skrivelse från Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) 
avseende föreningsbidrag 
NHO-2012-0165.15 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att uppdra åt kontoret att återkomma ti l l arbetsutskottet med förslag på en svarsskrivelse. 

Ärendet 

Nämnden för hälsa och omsorg har via mail mottagit skrivelse från Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund (NHR) avseende föreningsbidrag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§27 

Reportage i Uppsala Nya Tidning (UNT) gällande bostadsanpassning 

Malena Ranch (M) efterfrågar information gällande bostadsanpassning, efter ett reportage i Uppsala 
Nya Tidning där en student nekats bostadsanpassning. 

Ordföranden redovisar följande: 
Bostadsanpassning beviljas person med fast boende. 
Med en studietid på 2 -5 år kan det bli en dyr hantering att bevilja studenter bostadsanpassning då 
fastighetsägaren kan kräva återställning. 
Det som kommunen kan erbjuda är ett boende som är LSS anpassad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-01-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§28 

Fråga gällande öppna nämndsammanträden och medborgardialoger 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att kontoret tar fram ett underlag t i l l nästa nämndsammanträde. 

Ärendet 

Liza Boethius (V) frågar när det ska beslutas om öppna nämndsammanträden och 
medborgardialoger. 

§29 

Fråga gällande träffpunkterna 

Liza Boethius (V) frågar när kontorets träffar med träffpunktsrådet ska ske. 

Kontoret svarar att två möten är inbokade med träffpunktsrådet om ca 3 - 4 veckor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Vänsterpartiet 

o 

Aterremissyrkande 
NHO -13 0117 
Ärende 3.05 - Bidrag till HSO 2013 

Vänsterpartiet yrkar på återremiss för att kontoret skall ta fram ett nytt förslag där HSO 
tilldelas det bidrag de sökt för sin verksamhet för 2013. 

De senaste åren har bidragen ti l l handikappföreningarna ökat med 1,5 %. För 2013 har de fått 
ett minskat bidrag med 10 %. 

Nu planerar man att dra ner bidraget t i l l HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, med 
12,6%! Egentligen skulle HSO behöva ett tillskott för att kunna bistå de enskilda föreningarna 
inom HSO mer i deras arbete nu när dessa fått mindre bidrag. De minskade bidragen ti l l de 
enskilda föreningarna kan, förutom negativa konsekvenser för de medborgare som nämnden 
har ansvar för, visa sig blir dyrare för nämnden i längden. Föreningarna kommer ej att ha 
möjlighet t i l l samma nivå på sina verksamheter. Det drabbar både de som är aktiva i 
verksamheterna och de som deltar i det som anordnas. 

Personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet t i l l mer aktivt deltagande i 
samhällslivet - inte tvärt om. De beslut om neddragningar som fattades i november , 
tillsammans med den tänkta neddragningen ti l l HSO går emot andan i LSS och SoL såväl som 
FNs deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Uppsala 17 januari 2013 

Liza Boethius (V) 



Vänsterpartiet 

NHO -13 0117 
Ärende 3.09 - Yttrande över Motion av Liza Boethius och Hona 
Szatmari-Waldau (båda V) om att starta en verksamhet för 
hemlösa 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån att nämnden i sitt yttrande ti l l KS skall föreslå att 
motionen bifalls. 

Kommunen har idag ingen eget driven verksamhet för de hemlösa dagtid, oavsett om de är 
nyktra och drogfria eller ej. Kommunen har helt överlåtit detta på ideella organisationer. De 
ideella organisationerna skall utgöra ett komplement t i l l kommunal verksamhet. Så är det vid 
andra verksamheter, t ex kvinnofridsfrågor, där nämnden har egna verksamheter och också 
stöttar ideella organisationer ekonomiskt. Så är det inte när det gäller de hemlösa då 
kommunen saknar egen verksamhet som beskrivits ovan. 

Landstinget har en medicinsk mottagning för de hemlösa. De har ett kontrakt med 
fastighetsbolaget MIAB som löper ytterligare ca 2 år. Deras verksamhet ligger i anslutning t i l l 
Grottan, en verksamhet för hemlösa nära anknutet t i l l Livets ord. Vid en uppföljning av 
kontoret för hälsa och omsorg hösten 2012 riktades mycket kritik mot verksamheten vid 
Grottan. 

Motionen yrkar på att kommunen redan nu skall starta en verksamhet för hemlösa där 
förhandlingar med landstinget tas upp om att deras verksamhet skall ingå i denna. Börjar man 
redan nu kan den stå färdig ti l l dess landstingets kontrakt med MIAB går ut, om landstinget 
önskar denna samverkan med kommunen. 

Det yttrande som nämnden tagit behandlar inte innehållet i motionen. Det går inte att jämföra 
den föreslagna verksamheten med Träffpunkten för personer med missbruksproblematik eller 
härbärgesdelen vid 3-stegsboendet. Dessutom sägs i svaret att det inte finns några påvisade 
kvalitetsbrister i ideell verksamhet inom området. Med hänvisning t i l l vad som sagts ovan, så 
stämmer inte det. Vidare sägs att ideell verksamhet skall vara ett komplement, men skall det 
vara ett komplement så krävs en kommunal verksamhet också. Och det finns inte någon som 
motsvarar de ideella. 

Att också som argument för att föreslå avslag på motionen att KFs mål är en ökad samverkan 
med civilsamhället håller inte heller. Det behöver inte vara just inom detta specifika område. 
Och det kan inte vara det som skall styra främst. Ty det som skall styra främst skall vara vad 



som är bäst för de verksamheter kommunen har ansvar för på olika sätt, både frivilliga och 
lagstadgade. 

Vänsterpartiet har lagt ytterligare en motion om en utökad verksamhet för hemlösa. 
Förhoppningen är att den här avhandlade motionen och den nya skall behandlas ihop i 
fullmäktige. 

Uppsala 17 januari 2013 

Liza Boethius (V) 


