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Uppsala 
• " K O M M U N 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Storskogen, 15:00-18:00 

Stig Rådahl (M), Ordförande 
Martin Wisell (KD), l:e vice 
ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Eva Christiernin (S) 
Liza Boethius (V) tom § 13 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

Ersättare: 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, Tomas Odin, avdelningschef, Maarit Rajamäki, uppdrags
strateg, Ylva Opard, ekonomichef, Carina Kumlin, avdelningschef och Helena Thorén 
Lindqvist, informationsstrateg 

Utses att justera: Eva Christiernin (S) Paragrafer: 4-16 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsja, vård och omsorg 2014-02-27 

Stig RådahK(M), ordförande Eva Christiernin (S), jusfc 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott 
2014-02-17 

Datum för 2014-02-28 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2014-03 -21 
Datum för anslags nedtagande: 2014-03-24 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

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

NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§ 4 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande dagverksamhet Casa, 

att uppta fråga från Liza Boethius (V) gällande lagen om stöd och service ti l l 
vissa funktionshindrade, LSS, efter insändare i Uppsala Nya Tidning, 

att uppta skrivelse från Liza Boethius (V) och Eva Christiernin (S) angående 
förfrågningsunderlag, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
' K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§ 5 

Prolongering av avtal, resurscentrum våld i nära relationer 
VFN-2011-0112.33 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att prolongera avtalet med Styrelsen för vård och bildning avseende resurscentrum för våld i nära 
relationer t i l l och med 31 mars 2014, samt 

att uppdra t i l l kontoret att teckna internavtal med Styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden beslutade december 2011 att godkänna åtagande och teckna internavtal med Styrelsen för 
vård & bildning avseende resurscentrum för våld i nära relationer. Uppdraget gäller t o m 31 
december 2013. 

Mot bakgrund av Socialstyrelsens tillsyn, där krav ställs om utredning och biståndsbedömning för 
stöd vid Resurscentrum, pågår ett arbete att finna lämpliga former för utredning och 
biståndsbedömning. Utgången av arbetsgruppens förslag kommer att påverka nämndens uppdrag till 
Resurscentrum varför en prolongering föreslås. Med nuvarande uppdrag behövs inte något 
myndighetsbeslut för att få stöd hos varken Nexus eller Siri. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UPPS2||£I NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
• " K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§ 6 

Avtal Fyrisgården eftermiddagstillsyn enligt Socialtjänstlagen SoL 
NHO-2014-0038.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att anta föreliggande förslag t i l l avtal med ändring av sluttid ti l l 2014-12-31 avseende 
föreningen Fyrisgårdens fritidsverksamhet, och 

att uppdra åt kontoret att utreda hur fortsatt fritidsverksamhet ska bedrivas efter avtalets slut. 

Reservationer 

Liza Boethius (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret har efter avtalsförhandling med föreningen Fyrisgården utarbetat förslag ti l l avtal 
avseende fritidsverksamhet för personer som tillhör målgruppen lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS), och har beviljats detta bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1§ (SoL). 

Yrkande 
Ordförande Stig Rådahl (M) yrkar med stöd av Martin Wisell (KD), Malena Ranch (MP) och Eva 
Christiernin (S) att avtalstiden förlängs ti l l och med 2014-12-31 och att beslutet kompletteras med 
följande att-sats: att uppdra åt kontoret att utreda hur fortsatt fritidsverksamhet ska bedrivas efter 
avtalets slut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§ 7 

Tilläggsuppdrag till Vård & bildning avseende tränings-Aitredningsboende för 
vuxna enligt socialtjänstlagen SoL, Gotlandsresan 30 
NHO-2014-0037.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att anta tilläggsuppdrag t i l l Styrelsen för Vård och bildning avseende tränings-Aitredningsboende 
för två vuxna personer vid Gotlandsresan 30. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Tilläggsuppdraget avser två vuxna personer med svår psykisk ohälsa och som har stort behov av 
strukturerat stöd. Att genom ett habiliterande/rehabiliterande och individpassat arbetsätt kunna 
skapa en så pass fungerande tillvaro som möjligt utifrån vars och ens förmågor, färdigheter och 
behov. 

Syftet är att genom en hög bemanning initialt kunna nå sådana resultat att personerna som vistas i 
verksamheten ökar sin självständighet så att stödbehovet succesivt minskas. 

Justerandes sign 

? yre 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
• K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§ 8 

Tilläggsuppdrag till Vård & bildning avseende särskild boende för vuxna enligt 
(LSS) lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Gränby Backe 
NHO-2014-0036.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att anta tilläggsuppdraget ti l l Styrelsen för Vård och bildning avseende särskild boende för vuxna 
enligt LSS vid Gänby Backe. 

Reservationer 

Liza Boethius (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Tilläggsuppdraget avser driften av LSS-boendet vid Gänby Backe som är ett trapphusboende i 
flerfamiljshus. Sex fullvärdiga lägenheter är utspridda i trapphuset, gemensamhetslokal bestående 
av kontorsrum samt samvaroutrymmen finns på bottenvåning i samma trapphus. 

Målgruppen är personer med diagnosen Aspergerssyndrom som har behov av strukturerat stöd för 
att lära sig leva så självständigt liv som möjligt. 

Yrkande 

Liza Boethius (V) yrkar på återremiss så att syftet med LSS framgår i uppdragets syfte. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Liza Boethius (V) yrkande och 
finner att arbetsutskottet avslår yrkandet om återremiss. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
• K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§ 9 

Tilläggsuppdrag till Vård & bildning avseende särskild boende för vuxna enligt 
(LSS) lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Sommarö 
NHO-2014-0035.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att anta tilläggsuppdraget t i l l Styrelsen för Vård och bildning avseende särskild boende för vuxna 
enligt LSS vid Sommarö. 

Reservationer 

Liza Boethius (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Tilläggsuppdraget avser driften av särskild boende för sex vuxna personer enligt LSS. 
Boende är ett trapphusboende i flerfamiljshus med sex fullvärdiga lägenheter som är utspridda i 
trapphuset. Gemensamhetslokal bestående av kontorsrum samt samvaroutrymmen finns på 
bottenvåning i samma trapphus. 

Målgruppen är personer med lätt utvecklingsstörning och psykisk ohälsa som har behov av 
strukturerat stöd för att lära sig leva så självständigt liv som möjligt. 

Yrkande 

Liza Boethius (V) yrkar på återremiss så att syftet med LSS framgår i uppdragets syfte. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Liza Boethius (V) yrkande och 
finner att arbetsutskottet avslår yrkandet om återremiss. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpPSSl la NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
" K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§10 

Avtal till vård och bildning avseende hem för vård eller boende (HVB) för vuxna 
enligt socialtjänsten (Rasbo-Hov) 
NHO-2014-0056.31 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att godkänna åtagande från styrelsen för vård och bildning avseende HVB vid Rasbo-Hov, och 

att ge kontoret i uppdrag att teckna avtal med styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Utföraren åtar sig att på uppdrag av nämnden för hälsa och omsorg efter överenskommelse i varje 
enskilt fall bereda 11 personer från 18 år och äldre med psykisk ohälsa/beroendeproblematik vård 
och behandling vid HVB Rasbo-Hov 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§11 

Förfrågningsunderlag avseende personliga ombud 
NHO-2014-0057.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att anta reviderat förfrågningsunderlag med ska-krav och ekonomisk ersättning för personliga 
ombud. 

Reservationer 

Liza Boethius (V) och Eva Christiernin (S) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande B. 

Liza Boethius (V) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande C enligt bilaga 3. 

Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande E. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämndens målsättning är att konkurrensutsätta all verksamhet inom nämndens ansvarsområde 
förutsatt att det är möjligt enligt gällande lagar och författningar. 
Denna upphandling avser personliga ombud. Nämnden upphandlade verksamheten 2009 och 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun, HSO VISST AB, vann upphandlingen 
i konkurrens. Avtal tecknades för perioden 2009-10-01 til l 2012-09-30 med option för beställaren 
att förlänga avtalet på samma villkor ytterligare 2 år. 
Kontoret har upprättat förslag t i l l nytt förfrågningsunderlag som nu underställs nämnden för beslut 
eftersom avtalet med HSO VISST AB löper ut 2014-09-30. 

Justerandes sign 6 ^ Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Yrkande 
A Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av Malena Ranch (MP) och Liza Boethius (V) tillägg på 

sidan 9, under punkt 6.2 med att utföraren ska tillse att personalen omfattas av samma 
meddelarfrihet och meddelarskydd som offentligt anställda. 

B Liza Boethius (V) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S) att andra att-satsen på sidan 9, under 
punkt 6.2 utgår och ersätts med utföraren ska teckna svenskt kollektivavtal. 

C Liza Boethius (V) yrkar att andra att-satsen på sidan 10, under punkt 6.5 kompletteras med att 
vid nyanställning ska personalen ha högskoleutbildning. 

D Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av Malena Ranch (MP) och Liza Boethius (V) tillägg på 
sidan 11, under punkt 7 med att utföraren ska tillse att allmänhetens insyn i den upphandlade 
verksamheten garanteras. 

E Martin Wisell (KD) yrkar med stöd av Stig Rådahl (M) att uppdrag ges t i l l kontoret att utreda 
förutsättningarna att bereda allmänheten insyn i upphandlad verksamhet inom nämndens 
ansvarsområde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på bifall t i l l respektive avslag på yrkande A och finner bifall 
för yrkandet. 

Därefter ställs proposition på dels liggande förslag och dels på yrkande B och finner bifall för 
liggande förslag. 

Därefter ställs proposition på bifall t i l l respektive avslag på yrkande C och finner avslag på 
yrkandet. 
Votering begärs och verkställs. 
Den som röstar på liggande förslag röstar ja och den som rösta på yrkande C röstar nej. 
Med 4 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar arbetsutskottet enligt liggande förslag. 
Ja-röster avges av Martin Wisell (KD), Malena Ranch (MP), Eva Christiernin (S) och Stig Rådahl 
(M). 
Nej-röst avges av Liza Boethius (V). 

Slutligen ställer ordförande yrkande D och E under proposition och finner bifall för yrkande D. 
Votering begärs och verkställs. 
Den som röstar på yrkande D röstar ja och den som rösta på yrkande E röstar nej. 
Med 3 ja-röster mot 2 nej röster beslutar arbetsutskottet enligt yrkande D. 
Ja-röster avges av Malena Ranch (MP), Eva Christiernin (S) och Liza Boethius (V). 
Nej-röster avges av Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 

Justerandes sign 

21-
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2014-02-17 

§12 

Tilldelningsbeslut bostad med särskild service, socialpsykiatri, Skomakargatan 
12 och Albert Engströmsgatan 33 
NHO-2013-0184.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att anta Styrelsens för vård och bildning anbud för psykiatriboendena Albert Engströms väg 33 
och Skomakargatan 12, som har upphandlats i konkurrens. Styrelsen för vård och bildning 
uppfyller de ska-krav och kvalitetskriterier som ställts i förfrågningsunderlaget samt har 
lägsta dygnspriset för enheterna, 

att uppdra til l kontoret för hälsa, vård och omsorg att teckna avtal med Styrelsen för vård och 
bildning för psykiatriboendena Albert Engströms väg 33 och Skomakargatan 12, och 

att ej godkänna Frösunda Omsorg AB:s anbud då företaget ej fyller de ska-krav som ställts i 
förfrågningsunderlaget. Frösunda Omsorg AB har i sitt anbud redovisat en bemanning för 
Albert Engströms väg 33 som inte överensstämmer med behovet i nulägesbeskrivningen i 
förfrågningsunderlaget. Den redovisade personalbemanningen är för låg och därför anses att 
Frösunda inte kan garantera en god och säker vård för driften av enheten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Upphandlingen har genomförts av kontoret för hälsa, vård och omsorg som har fastställt att 
Styrelsen för vård och bildning, uppfyller de ska-krav och kvalitetskriterier som fastställts i 
förfrågningsunderlaget. 

Fem anbud inkom i rätt tid. Utvärderingsarbetet har skett i enlighet med den ordning som redovisats 
i förfrågningsunderlaget. 
De inlcomna anbuden är: Frösunda Omsorg AB, Styrelsen för vård och bildning, Akida Omsorg 
AB, Nytida AB och Attendo AB. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Q? 
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UppSdlSI NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
• • K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§13 

Fråga från Liza Boethius (V) gällande dagverksamhet Casa 

Liza Boethius efterfrågar information om situationen på dagverksamhet Casa. 

Kontoret återkommer med en redogörelse på nämnden 2014-02-27. 

§14 

Fråga från Liza Boethius (V) gällande lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 

Liza Boethius önskar att nämnden ska få en redogörelse avseende LSS efter en insändare i Uppsala 
Nya Tidning (UNT) 2014-01-29. 

Frågan återkommer som ett informationsärende på nämnden 2014-03-27 

§15 

Skrivelse från Liza Boethius (V) och Eva Christiernin (S) angående 
förfrågningsunderlag 

I rubricerad skrivelse framkommer att EU-parlamentet i januari 2014 fattat ett beslut om att göra det 
möjligt för kommuner att ställa andra krav i upphandlingar - ett nytt upphandlingsdirektiv är på 
väg. Det som återstår är ett formellt beslut i EU:s ministerråd. 

Vad kommer detta att innebära för nämndens framtida förfrågningsunderlag - vilka förändringar 
kommer nämnden att göra. 

Kontoret återkommer med information på nämnden 2014-02-27. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-17 

§16 

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2014-02-27 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att efter de justeringar och kompletteringar som redovisas går ärendena på föredragningslistan 
vidare t i l l nämnden för hälsa och omsorg för beslut. 

3.04 Egenavgift för resor till och från daglig verksamhet habiliteringsersättning 

Ordföranden Stig Rådahl framhåller att ärendet bör diskuteras noggrant i grupperna. 

3.07 Redovisning 2013 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2014 

Arbetsutskottet efterfrågar en dragning av ärendet och möjlighet att ställa frågor på nämnden. 

3.08 Program för Södra Åstråket 

Arbetsutskottet vill ha ett förtydligande i yttrandets tredje stycke, sista mening. Vilken del avses? 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



NHO 14 02 17 - förstärkt AU 

Särskilt yttrande ärende 2.02 - Avtal med Fyrisgården 

Ett avtal tecknas med Fyrisgården för 2014. Orsaken til l detta är att man menar att den 
relation man har ti l l Fyrisgården inte är i överensstämmelse med de regler som finns. Man har 
därför för avsikt att utreda hur man skall gå tillväga med en upphandling eller något annat. 
Det kan innebära att en annan utförare kan komma ifråga. Iallafall kan man inte vara trygg 
med att så inte kommer att ske. Fyrisgården är sedan många år en trygg fritidsverksamhet för 
ungdomar med LSS. Vänsterpartiet menar att det inte får ske att de skall bli utsatta för att byta 
anordnare av denna verksamhet. Nu lever de i en otrygghet under detta år hur det skall bli. De 
och deras föräldrar skall inte behöva bli utsatta för detta. Då alliansens mål är att 
konkurrensutsätta allt som går, så kan man inte lita på att det inte kommer att sluta med att 
någon annan kan komma att ta över verksamheten 

Vänsterpartiet har inte kommit med ett alternativt förslag. Kunskapen om man hade kunnat gå 
tillväga på annat sätt och på så sätt undvikit både den otrygghet som kan upplevas och risken 
för att en annan utförare kommer att ta vid har inte Vänsterpartiet kunskap om. Vänsterpartiet 
borde ha yrkat på återremiss med anledning av detta. Så skedde tyvärr inte. 

Uppsala 17 februari 2014 

Liza Boethius (V) 



Särskilt yttrande ärendena 2.04 och 2.05 

Tilläggsavtal med Vård och bildning avseende särskilt boende för 
vuxna enl LSS vid Gränby, ärende 2.04 

Tilläggsavtal med Vård och bildning avseende särskild boende för 
vuxna enl LSS vid Sommarro, ärende 2.05 

Vänsterpartiet yrkar återremiss på dessa ärenden för en omformulering av texten under 
rubriken Uppdragets syfte. 

Vid insatser enl LSS (Lagen om särskild Service för personer med funktionsnedsättning) skall 
"goda levnadsvillkor" gälla. Den beskrivning av uppdragets syfte som här föreligger bygger 
på socialtjänstlagens "skälig levnadsnivå". Dessa 2 skrivningar genererar helt olika 
förhållningssätt. "Uppdragets syfte" i tilläggsavtalet skall alltså ha LSS "goda levnadsvillkor" 
som utgångspunkt. Därför skall texten skrivas om så att den grundas på LSS. 

Uppsala 17 februari 2014 

Liza Boethius (V) 



NHO 14 02 17 - förstärkt AU 
Ärende 2.07 Förfrågningsunderlag Personliga ombud 

Reservation till förmån för eget förslag 

Under punkt 6.5 3:e ska-kravet, ny formulering 

gymnasieutbildning, vid nyanställning och anställning vid tilldelat uppdrag minst adekvat 
högskoleutbildning. 

Argumentering: 

Ett personligt ombuds uppgift är bland annat att bistå vid kontakter med olika myndigheter, 
bistå vid samarbete mellan dessa. Många av de professionella som då kommer ifråga har 
högskoleutbildningar i olika professioner och har utbildning, kunskaper och kännedom om 
lagstiftning och andra regler som är viktiga att känna ti l l för kunna fullfölja uppdraget på 
bästa sätt. 

Därför ska ett personligt ombud ha kunskaper motsvarande högskoleutbildning. En 
socionomutbildning, t i l l exempel, är en genereralistutbildning, dvs har sådana kunskaper 
inom många av dessa områden, kunskap som är viktig för att kunna utföra uppdraget som 
personligt ombud. En person med gymnasieutbildning har inte detta i sin grundutbildning och 
kan alltså inte på samma sätt bistå brukaren. Förvärvar man dessa kunskaper genom praktiskt 
arbete saknar man den grund som en högskoleutbildning ger. Att arbeta som t ex 
boendestödjare och behandlingsassistent med gymnasieutbildning saknar denna kompetens i 
grunden. 

Uppsala 17 februari 2014 

Liza Boethius (V) 


