
1(3) 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-15 

Platsochtid: Aspen, 16:00-17:00 
Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande 

Gunvor Nicander-Ekström (M) 
Inger Liljeberg-Kjelsson (M) 
Josefine Andersson (M) 
Johanna Lönn (FP) kvar som 
tjänstgörande ersättare då § 100 
påbörjats då ordinarie ledamot 
kommer 
Benny Lindholm (FP) from § 100 
Viktoria Rönnquist (KD) 
Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Britt Hedberg (S) 
Liza Boéthius (V) 

Ersättare: Elin Carlsson (S) 

Övriga deltagare: Tomas Odin, t.f. direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin, 
avdelningschef, Ylva Opard, ekonomichef, Kjell Holm, planeringschef och Helena Thorén 
Lindqvist 

Utses att justera: Eva Christiernin (S) Paragrafer: 99-100 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-05-23 

oCiC^_ta /) fl 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Nämnden för hälsa och omsorg 

2014-05-15 
Datum för 2014-05-26 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2014-06-16 
Datum för anslags nedtagande: 2014-06-17 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

M,S. 'mö? 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N N Ä M N D E N FOR H A L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-15 

§99 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign 0 
Utdragsbestyrkande 

0 fu) 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-15 

§100 

Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för nämnden för hälsa 
och omsorg 
NHO-2014-0132.10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna förslaget t i l l IVE 2015-2018 avseende de delar som omfattar nämndens 
ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende 
nämndens ansvarsområde, 

att de imiktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 
innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018, och 

att nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas t i l l kommunstyrelsen senast den 31 
augusti 2014. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) och Britt Hedberg (S) lämnar en reservation i 
ärendet t i l l förmån för ett särskilt uttalande, bilaga 1. 

Liza Boethius (V) lämnar en reservation i ärendet t i l l förmån för ett särskilt uttalande, bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-05-15 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret redogör i ärendet och besvarar nämndens frågor. 

Nämnden har tilldelats 1185 mnkr i kommunbidrag för år 2015, en minskning i förhållande ti l l 
prognos 2014 med 14,3 mnkr, 1,2 %. Nämndens prognos för 2014 är ett överdrag med 33,4 mnkr. I 
förhållande t i l l tilldelningen 2014 är kommunbidraget 19,1 mnkr högre vilket motsvarar 1,6 %. 

Trots ett antal åtgärder behövs ytterligare 39,9 mnkr i besparingsåtgärder. Kontoret arbetar med att 
ta fram ytterligare förslag t i l l verksamhetsanpassningar som motsvarar denna summa. 

Yrkande 
Nämnden önskar en redaktionell ändring på sidan 70 i kommunstyrelsens majoritets förslag till 
IVE. På rad 10 står det "Tillgång til l bonde", det bör väl stå "Tillgång ti l l boende". 
På sidan 21, under Kvinnofridsarbete önskas komplettering i 3:e meningen med gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation och ersättaryttrande i ärendet angående I V E 

Socialdemokraterna anför reservation i ärendet gällande remiss av kommunens Inriktning, 
Verksamhet och Ekonomi. V i ställer oss kritiska till det faktum att alliansen föreslår en 
besparing som konsekvens av införandet av lagen om valfrihetssystem inom LSS-bostäder. 
Detta beslut har inte fattats av nämnden. Alliansen frångår på så sätt den demokratiska 
ordningen, där en arbetsgrupp för tillfället utreder denna fråga. Ett beslut kring detta kommer 
eventuellt att behandlas av nämnden under hösten 2014. 

I övrigt hänvisar vi till socialdemokraternas förslag ti l l IVE som prioriterar jobb och 
utbildning. I detta förslag finns även ökade resurser kring området som rör kvinnofrid. 

Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
lonny Husén (S) 
Britt Hedberg (S) 
Elin Carlsson (S) 



Reservation och särskilt yttrande i ärende "Förslag till IVE 
2015 - 2018 för Nämnden för hälsa och omsorg 2014 05 15 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån för vänsterpartiets egen IVE inom det område 
som utgör Nämnden för hälsa och omsorgs. Nämnden behöver för 2015 ett större 
ekonomiskt utrymme. Redan nu räknar man med att inte kunna klara budget för 2015. 
Neddragningar har skett inom de flesta av nämndens områden, vilket har försämrat 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Detta har skett utan att det 
noteras speciellt i pressen. Personer med funktionsnedsättnings väl och ve hämnar lätt i 
skymundan. Framförallt har personer som får insatser inom LSS, de personer som är 
vårt samhälles mest utsatta, drabbats extra hårt. Att det är på det sättet är inte en politik 
för vänsterpartiet. Vänsterpartiet kommer att lägga mer pengar t i l l Nämnden för hälsa 
och omsorg för 2015. 

Att lägga fram ett förslag t i l l IVE inom nämndens område från majoritetens sida innan 
oppositionen hunnit med att ta fram sina IVEn, kan inte anses demokratiskt. 
Vänsterpartiet protesterar mot detta nya förfaringssätt. 

Uppsala 15 maj 2014 

Liza Boéthius (V] 

0 äta 


