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Plats och tid:
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Stig Rådahl ( M ) , Ordförande
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Josefine Andersson ( M ) tom §
246
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from § 2 4 7
Benny Lindholm (FP)
Barbro Möller (C) tom § 252
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Eva Christiernin (S)
Ove H j o r t h (S)
Jonny Husén (S)
Liza Boethius ( V )

Övriga deltagare:

Ersättare:

Fredrik Leijerstam (MP)
Johanna Lönn (FP) tom § 252
Josefine Andersson ( M ) f r o m § 247

Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän

Utses att justera:

Liza Boethius ( V )

Justeringens
plats och tid:

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-01-02

Paragrafer:

241 - 2 7 1
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Underskrifter:

:

::

Stig Rådafyl (M), ordförande

Liza Boethius (V), justerare

Annie Arkebäck Morén, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

N ä m n d e n för hälsa och omsorg

Datum:

2013-12-19

Datum för

2014-01-03

anslags uppsättande:

Förvaringsplats

Sista dag för överklagande:

2014-01 -24

Datum för anslags nedtagande:

2014-01 -27

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

för protokollet:

Underskrift:

Annie A r k e b ä c k M o r é n
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Sammanträdesdatum: 2013-12-19

§241

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att uppta fråga från Martin Wisell (KD) gällande kvinnoboendet Siri,
att uppta fråga från Martin Wisell (KD) gällande kö till familjerådgivning,
att uppta fråga från Liza Boethius (V) rörande arbetet med EU-medborgarna,
att uppta fråga från Eva Christiernin (S) rörande fritidsverksamhet inom LSS,
att uppta fråga från Benny Lindholm (FP) gällande gravid EU-medborgare,
att uppta fråga från Benny Lindholm (FP) gällande resor till och från daglig verksamhet,
att uppta kursinbjudan från U-FOLD, och
att i övrigt fastställa föredragningslistan.
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§242

Information om utveckling inom område tillgänglighet
Kontoret redogör för att nämnden för hälsa och omsorg 2012-10-03 beslöt
att föreslå kommunstyrelsen att ge nämnden för hälsa och omsorg uppdraget att ta fram ett
kommunövergripande dokument för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i
Uppsala kommun och att nämnden får uppdraget att följa upp och stödja övriga nämnders
arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder, och
att hos kommunstyrelsen söka medel för att fullgöra uppdraget.
Kommunstyrelsen beslöt 2013-10-09
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att ta fram ett förslag till kommunövergripande
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg följa upp och stödja övriga nämnders och styrelsers
arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder,
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att förklara varför de inte kan fullgöra uppdraget att
ta fram förslag till kommunövergripande program inom de ekonomiska ramarna för sitt
ordinarie uppdrag, och
att ambitionsnivån för genomförande av åtgärder i enlighet med det kommunövergripande
program som tas fram prövas i samband med framtagande av IVE 2015-2018.
En arbetsgrupp är tillsatt och arbetar med att ta fram programmet. Arbetet sker bland annat i form
av workshops.
Arbetet pågår enligt plan med framtagande av programmet som nämnden eventuellt kan fatta beslut
om till sommaren 2014.
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§243

Svar på fråga från Liza Boethius (V) gällande utbildning inom LSS
Direktören föreslår att ett utbildningstillfälle kan läggas i samband med nämnden 27 februari 2014,
med start ca kl. 10.00.
Förslag till innehåll: säker brukarfokus, lagstiftning, boende och sysselsättning.
Förslag till föreläsare Barbro Lewin i kombination med Marie Lissäng från SKL.
Nämnden godkänner förslaget.

§244

Planering av ärenden till kommande 6 nämnder
Föreligger planering av nämndärenden till nämnden för hälsa och omsorg de kommande sex
månaderna.

§245

Rapporter från utbildningar och annat
Ordföranden Stig Rådahl (M) rapporterar kort från senaste handikapprådet och från en träff som
presidiet deltagit i gällande hemlöshet.
Gunvor Nicander-Ekström (M) rapporterar från folkhälsorådet 2013-12-10.
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§246

Ekonomiskt bokslut och prognos per november 2013
NHO-2012-0203.10
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-november, - 42 832 tkr, nämnden
ändrar resultatprognosen för helår 2013, till - 48 289 tkr, +/- 5 000 tkr.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Ekonomichefen gör en grundlig genomgång av ekonomin.
Nämnden redovisar ett tertialbokslut på ackumulerat - 42 832 tkr. Vilket är 4.3 procent över
budget. Jämfört med föregående år är det en nettokostnadsökning på 5,9 procent.
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§247

Slutrapport - Okad kunskap om kognitivt stöd från Handikappföreningarnas
samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO)
VFN-2011-0181.31
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna redovisningen för projektår 2 och lägga den till handlingarna.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
HSOs projekt "Ökad kunskap om kognitivt stöd - en fråga om tillgänglighet" är nu avslutat. Syftet
med projektet har varit att öka kunskapen om kognitiva hjälpmedel till profession och beslutsfattare
samt till brukare. Projektet har involverat brukare i projektplaneringen och i genomförandet.
Genomförandet har bestått i att bland annat ordna föreläsningar, studiecirklar, kurser samt sprida
information via producerandet av foldrar.
År 2 utvidgades projektet då Föreningen för barn, ungdomar och vuxna (FUB) involverades genom
att undersöka hur logopedstödet för vuxna inom boende och daglig verksamhet fungerar. Hur
erfarenheterna från projektet framöver ska kunna användas ska diskuteras mellan HSO och
Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) samt även internt inom HSO.
Kunskaper som kommit fram gällande logopedstöd tar kontoret med sig.
Liza Boethius (V) önskar en uppföljning senare av vad som gjorts när det gäller logopedstöd.
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§248

Revidering av riktlinjer för tillgänglighetsmedel
NHO-2013-0206.31
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att anta kontorets förslag till nya riktlinjer för tillgänglighetsmedel.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nuvarande "principer/riktlinjer för fördelning av tillgänglighetsmedel" har funnits i många år. Det
har inte varit möjligt att spåra något beslut om när principerna/riktlinjerna är antagna.
Föreliggande förslag till reviderade riktlinjer vill öka möjligheten till nya samverkanslösningar i
syfte att öka tillgängligheten i Uppsala. De nya riktlinjerna vill dessutom tydliggöra syftet och
förfarandet vid sökande av tillgänglighetmedel.

Justerandes sign
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§249

Förslag till avtal mellan nämnden för hälsa och omsorg, Uppsala kommun och
landstinget i Uppsala län, Akademiska Sjukhuset, Psykiatridivisionen,
verksamhetsområde DD-teamet
NHO-2013-0207.37
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna förslag till avtal mellan nämnden för hälsa och omsorg,
Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län, Akademiska sjukhuset,
Psykiatridivisionen, verksamhetsområde DD-teamet,
att avtalet gäller för tidsperioden 2014-01-01-2016-12-31,
att beslut om nytt avtal ska finnas senast 2016-11-30, och
att ömsesidig uppsägning av detta avtal är 9 månader.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Föreliggande förslag till avtal avseende DD-teamet har tagits fram utifrån intentionerna i nämndens
uppdragsplan 2014-2017. DD-teamets syfte är att arbeta förebyggande och långsiktigt med
personer ur målgruppen för att undvika återfallsperioder av droger och återfall i psykisk sjukdom.
Avtalet gäller till och med 31 december 2016 om inte parterna säger upp avtalet. Uppsägningstiden
är nio månader. Förslaget har arbetats fram i dialog med kontorets sektionschef för sektionen för
individ- och familjeomsorg, vuxna samt företrädare för landstinget i Uppsala län.
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§250

Nybyggnation av lokaler för Idun stödboende och natthärbergesplatser
NHO-2013-0202.33
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att till kontoret för samhällsutveckling beställa nybyggnation av lokaler till Idun stödboende och
natthärbärge.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-14 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Idun är ett drogfritt stödboende för kvinnor fyllda 18 år hemmahörande i Uppsala med
missbruksproblem samt i vissa fall psykisk ohälsa. Idun är idag beläget på Svartbäcksgatan 50 M
och N , där det finns 12 lägenheter för stödboende. Iduns fyra natthärbärgesplatser för kvinnor är
lokaliserade vid flerstegsboendet för män Söderforsgatan/Ullforsgatan.
Behov av nya lokaler för Idun samt natthärbärgesplatser för kvinnor har av kontoret aktualiseras hos
kontoret för samhällsutveckling. Då lokalerna på Svartbäcksgatan ska rivas samt att det inte är
optimalt att ha natthärbärgesplatserna lokaliserade vid flerstegsboendet för män. Kontoret anser
därför att det i samband med lokalbyte för Iduns stödboendeplatser är önskvärt att de nya lokalerna
även inrymmer de fyra natthärbärgesplatserna.
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§251

Budget 2014, nämnden för hälsa och omsorg
NHO-2013-0198.10
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att fastställa budget för 2014 enligt föreliggande förslag, och
att översända nämndens budget till kommunstyrelsen.
Reservationer
Malena Ranch (MP) reservarar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag till IVE.
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
bilaga 1.
Liza Boethius (V) reservarar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nämnden har tilldelats 1 165 947 tkr i kommunbidrag för år 2014, en uppräloiing i förhållande till
2013 med 77 187 tkr, en ölcning om 7,1 %. I förhållande till helårsprognos 2013 är nettokostnadsökningen i budgeten 37 785 tkr, 3.3 %.
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§252

Intern kontroll - förslag till plan 2014
NHO-2013-0215.10
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014, och
att överlämna planen till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Förslaget till plan för den interna kontrollen 2014 fokuserar på att implementera ett
kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare
arbetsbelastning.
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§253

Styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (MAS/MAR)
NHO-2013-0201.37
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att anta styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (MAS/MAR).
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Detta övergripande styrdokument beskriver ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom
äldrenämnden (ÄLN) och nämnden för hälsa och omsorg (NHO). Ansvarsfördelningen mellan
vårdgivaren, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR), utförarens verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal tydliggörs. Styrdokumentet
utgör även ett stöd för författningsstyrda specifika riktlinjer som arbetas fram av MAS och MAR.

Utdragsbestyrkande
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§254

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård
NHO-2013-0216.37
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och
sjukvård.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Ett förslag till överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård har
tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att ange ambitionen för samverkan, tydliggöra
samverkansstrukturen samt tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och
sjukvård på en övergripande nivå.
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§255

Förslag till ändringar i delegationsordningen, NHO
NHO-2013-0191.00
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag
Ärendet
förslag till skrivelse föreligger 2013-11-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Inför 2014 ska en översyn ske av nämndens delegationsordning. Föreliggande förslag till ny
delegationsordning har utformats av kontoret. Ett antal förändringar är skrivna med gulmarkerad
text och borttagna punkter specificeras i bilaga "redogörelse över förslag till ändringar i NHO:s
delegationsordning 2014".
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar ändring på sidan 29, punkt 11.8, under anmärkning ska stå
"Ärendet redovisas vid berört utskott".
Övriga ledamöter bifaller yrkandet.
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§256

Stadsarkivets tillsynsbesök hos nämnden för hälsa och omsorg
NHO-2013-0088.07
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att avge svar på rapport till kulturnämnden, med bifogad åtgärds- och tidplan.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Stadsarkivet har gjort tillsyn av nämndens för hälsa och omsorg förvaring av allmänna handlingar.
Stadsarkivet vill ha skriftligt besked om vilka åtgärder som nämnden planerar att vidta samt tidplan
utifrån föreläggandet.
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§257

Förslag till datum och teman för nämndens medborgardialoger 2014
NHO-2013-0211.02
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att anordna en medborgardialog onsdag 19 mars 2014 på temat Hur kan e-tjänster utveckla
omsorgen och stödet för personer med funktionsnedsättning, och
att anordna en medborgardialog tisdag 7 oktober 2014 på temat Beroendevård - bättre öppenvård
kan minska myndighetsbeslutade insatser.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-28 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nämnden för hälsa och omsorg fastställde 18 april 2012 en plan för medborgardialoger 2012-2014.
Enligt planen ska nämnden årligen anordna minst två medborgardialoger. Kontoret för hälsa, vård
och omsorg föreslår datum och teman för två medborgardialoger under 2014.
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§258

Anmälan av protokoll, meddelanden, skrivelser mm nämnden för hälsa och
omsorg 2013-12-19
NHO-2013-0023.00
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.
Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.

§259

Anmälningsärenden nämnden för hälsa och omsorg (individ) 2013-12-19
Anmäles för kännedom yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med
dnr: 8.2-30322/2013.

§260

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2013-11-18 och 2013-11-28
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.
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§261

Anmälan av nämndens protokoll 2013-11-28
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§262

Anmälan av protokoll från individutskott 2013-11-20
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§263

Protokoll från vård- och behandlingsutskott 2013-11-14 och 2013-11-22
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§264

Anmälan av inkomna delegationsbeslut
Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Beslut fattad av Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg:
7.1 fattad 2013-10-24 (4 beslut avseende el-rullstolar).
7.1 fattad 2013-12-02 (8 beslut avseende el-rullstolar).
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§265

Fråga från Martin Wisell (KD) gällande Siri
Martin Wisell frågar hur det har gått med barnanpassningen på Siri.
Kontoret svarar att ventilationen är åtgärdad men i övrigt ber kontoret om att få återkomma med
ytterligare svar.

§266

Fråga från Martin Wisell (KD) gällande kö till familjerådgivning
Martin Wisell undrar hur kön till familjerådgivningen ser ut.
Kontoret svarar att inom en vecka erhålls det första mötet och inom en månad erhålls det andra
mötet.
Söderstöd fortsätter ansvara för familjerådgivningen.

§267

Fråga från Liza Boethius (V) rörande arbetet med EU-medborgarna
Kontoret redogör för att den akuta situationen gällande övernattning för barnfamiljer är löst.
Uppsala kommun ställer ett hus/lokal till förfogande för ändamålet.
Uppsala Stadsmission kommer att ansöka om ekonomiskt bidrag för att hjälpa EU-medborgarna
under vintern.
Även för övriga vuxna finns en lösning.
EU håller centralt på att ta fram en handledning som blir färdig under 2014 gällande rörliga EUmedborgare.
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§268

Fråga från Eva Christiernin (S) rörande fritidsverksamhet inom LSS
Kontoret redogör för att de LSS-boenden som drivs av Vård & bildning har särskilda
fritidsaktiviteter som endast deras boenden får delta i.
Aktiviteter som samtliga LSS-boenden kan ta del av är Fyrisgårdens aktiviteter och musikpuben.

§269

Fråga från Benny Lindholm (FP) gällande gravid EU-medborgare
Kontoret har ingen aktuell uppgift gällande den gravida kvinnan mer än att det närmar sig
förlossning och att Akademiska sjukhuset tar emot kvinnan om hon vänder sig dit.

§270

Fråga från Benny Lindholm (FP) gällande resor till och från daglig verksamhet
Benny Lindholm frågar om kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet.
Kontoret svarar att det kostar 525 kronor med buss, men ber att få återkomma gällande kostnaderna
för taxi och kostnader avseende hel- och halvtid.
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§271

Kursinbjudan
Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar
att medge Stig Rådahl (M), Gunvor Nicander Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Ove
Hjorth (S) och Liza Boethius (V) delta i U-FOLDS konferens
"LARO i dag - Nya behandlingsmetoder. Etik. Dödsfall" tisdag 28 januari 2014, Psykiatrins
hus, Uppsala.
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Socialdemokraterna anför reservation.
Inför 2014 har Nämnden för hälsa och omsorg (Nho) fått ett välbehövligt tillskott på 50 miljoner
kronor. Trots detta är budgeten underbalanserad med ca 15 Mkr. Detta, menar vi, är en tydlig
indikator på att den ekonomiska resurstilldelningen till nämnden i stort och nämndens ekonomiska
styrning är i behov av en djupare översyn och dialog. Vi beklagar att majoriteten i nämnden under
hela det gångna året valt att bortse från våra förslag om initiera ett samtal med kommunstyrelsen
kring denna fråga.
Budgeten som nu beslutades är en tydlig borgerlig sådan. Konkurrensutsättningar av
verksamheter till lägsta pris och införande av avgifter på ledsagning enligt SoL är två exempel.
Trots beslut i kommunfullmäktige avsätter nämnden inga resurser till satsningar mot hemlöshet i
form av ett halvvägshus och "bostad först". Vi frågar oss hur länge nämnden kan obstruera mot
beslut fattade av kommunens högst beslutande organ?
Vi socialdemokrater ser positivt på majoritetens, om än något blygsamma, förstärkning på bidragen
till ideella föreningar. Uppsalas föreningsliv utgör en viktig hörnsten i såväl samhällslivet i stort som
för enskilda människor i vardagen. Vi vet att ideellt engagemang i sig är en faktor för bättre hälsa,
därför är satsningar på föreningslivet en viktig folkhälsofråga. Utifrån detta perspektiv vill vi se att
en ökad andel av nämndens resurser avsätts till föreningsbidrag, vilket även skulle utgöra en
förebyggande faktor.
Vi socialdemokrater vill något annat.
Vi vill se ett Uppsala där det förebyggande arbetet värderas högt. Här spelar den ideella
sektorn en nyckelroll. Detta är inget som ska behöva påverkas av nämndens ekonomiska
upp- och nedgångar. Därför har vi föreslagit kommunfullmäktige att starta en social
investeringsfond. Något som den borgerliga majoriteten med stöd av Sverigedemokraterna
tyvärr röstat nej till.
Vi vill se ett Uppsala där alla har rätt till en bostad. Därför är det av yttersta vikt att
färdigställa gruppbostäder inom LSS, olika boendetyper för personer med
missbruksproblem och skydd för alla som flyr från relationsvåld.
Vi vill stärka medarbetarnas arbetssituation genom att kräva kollektivavtal och
meddelandeskydd hos de utförare som är verksamma inom nämndens område. Detta
röstar majoriteten ständigt nej till. Samma sak gäller möjligheten för allmänheten att få
insyn i verksamheter hos de privata utförarna.
Vi hänvisar till socialdemokraternas IVE för fler förslag och politiska prioriteringar.

Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Jonny Hus'en (S)

Vänsterpartiet
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Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt Vänsterpartiets
IVE (se kommunfullmäktiges sammanträde - protokoll 130610-11, V IVE 2014 - 2017) och
lämnar följande särskilda yttrande. Vänsterpartiet har i sitt förslag till budget avsatt mer medel
till nämnden.
Nämnden förväntas inte klara budgeten för 2014. Därför diskuterar nämnden nu ytterligare
neddragningar för 2014. Redan för ett år sedan inför fastställande av budget inför 2013 var det
tydligt för nämnden att ytterligare besparingar inte kunde göras utan att det drabbade
kärnverksamheter och brukare. Nu måste för 2014 ytterligare besparingar göras. Inte heller
för de kommande åren 2015-2017 förväntas nämnden klara budgeten enligt bedömningar
gjorda i IVE 2014-2017.
Den resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige använder sig av bygger på
befolkningsökningen i Uppsala. Här tas inte hänsyn till hur många nya brukare nämnden får
ansvar för och hur svåra funktionsnedsättningar de har. I de prognoser som gjorts så kommer
antalet brukare som nämnden har ansvar för att öka. Här handlar det bland annat om personer
med neuropsykiatriska funktionshinder. Utan att hänsyn tas till dessa faktorer vid tilldelning
av resurser från kommunfullmäktige så kommer nämnden framgent inte att ha en chans att
klara sin budget.
Nämnden har också fått ökade kostnader på grand av att försäkringskassan gör nya
bedömningar av personlig assistans som skjuter över kostnader på kommunerna.
Nämnden har flera år i rad tvingats göra nedskärningar i verksamheter i förhållande till den
budget nämnden tilldelats. Detta har medfört försämringar för de brukare vars verklighet
nämnden har ansvar för. Här är några: mindre personal på gruppboenden och fler uppgifter
för personalen såsom ledsagning. Svårare att få kontaktperson och ledsagning beviljat,
riktlinjer för biståndsbedömning som enligt förvaltningsrätten och dess föregångare länsrätten
inte står i samklang med lagstiftningen. Inför 2013 handlade det om minskning av ersättning
till utförare av daglig verksamhet, ledsagning och personlig assistans. För daglig verksamhet
har resultatet blivit färre anställda med minskad personaltäthet och större grupper som följd.
Utförare av daglig verksamhet har bett att nämnden skall presentera för dem vad de skall
skära ner på, men inte fått något svar av nämnden.
För att uppnå budget i balans så kommer nämnden att konkurrensutsätta all verksamhet redan
2014, man frångår den plan för konkurrensutsättning som man tidigare fattat beslut om.
Konkurrensutsättning är vänsterpartiet emot.

Bland de nedskärningar som planeras för 2014 kan nämnas att ytterligare sänka kostnader för
ledsagning och sänka kostnader för hjälpmedel,
Sektionen för LSS och socialpsykiatri hade förra året en personalomsättning på 66 %.
Ärendemängden har ökat med 20%. Detta är oacceptabelt. Det påverkar rättssäkerheten
negativt med bland annat långa väntetider på att inleda utredningar. Det drabbar brukare och
det drabbar personalen negativt. Dessutom har nämnden inte längre personalansvar för
biståndshandläggarna. Det har nämnden tidigare utan protest accepterat att det överförts till
Äldrenämnden.
Nämnden genomför inte fattade beslut. Trots beslut i kommunfullmäktige om Halvvägshus
och Bostad först. Trots löfte både i nämnden och kommunfullmäktige om att höja
habilitetsersättningen.
Av nämndens resurser går flera miljoner till vite för att nämnden inte förmått verkställa
fattade beslut för individer då nämnden saknat resurser. Detta gäller främst beviljade platser i
LSS-bostäder. För 2013 kan det handla om 8 miljoner och för 2014 4,6 miljoner.
Som framgår av ovanstående så kan inte nämnden klara sitt uppdrag med den tilldelning av
resurser som kommit nämnden till del, varken enligt lagens bokstav eller anda. Med den
borgerliga politik som förts i Sverige sedan 2006 har man prioriterat skattesänkningar framför
omsorgen om de samhällsmedborgare som främst behöver vårt stöd. Bland annat så har
skattekvoten har minskat från ca 51 till 44%. Detta får konsekvenser ner på nämndnivå.
Uppsala 19 december 2013
Liza Boethius (V)

