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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-24 

Plats och tid: Aspen, 15:00-19:45 
Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande 

Martin Wisell (KD), l:e vice 
ordförande 
Fredrik Leijerstam (MP) 
Gunvor Nicander-Ekström (M) 
tom § 81 
Inger Liljeberg- Kjelsson (M) 
Josefine Andersson (M) from § 82 
Benny Lindholm (FP) 
Barbro Möller (C) 
Eva Christiernin (S) 
OveHjorth(S) tom § 90 
Jonny Husén (S) 
Liza Boéthius (V) 
Elin Carlsson (S) from § 91 

Ersättare: Johanna Lönn (FP) from § 75 
Josefine Andersson (M) tom § 81 
Viktoria Rönnquist (KD) from § 84 
Elin Carlsson (S) tom § 90 

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

Utses att justera: Eva Christiernin (S) Paragrafer: 73-98 
Justeringens 

plats och tid: Kontoret för hälsg, vård och omsorg 2014-05-08 

Underskrifter: 

/J Stig RådeMJ(M\ ordförande y Eva Christiernin (S), justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

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

Organ: Nämnden för hälsa och omsorg 
Datum: 2014-04-24 
Datum för 2014-05-09 Sista dag för överklagande: 2014-05-30 
anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: 2014-06-02 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

_ift: .^x..mY} 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

Uppsala 
* " K O M M U N 

§73 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§74 

Drogpolitiskt program 

Monica Söderbaum, samordnare på Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarkanad (UAK) föredrar 
programmet och svarar på nämndens frågor. 

Det drogpolitiska programmet tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och 
inriktning gällande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). 

Programmet utgör en grund för att bygga ett långsiktigt och hållbart system med övergripande och 
långsiktiga mål, prioriterade områden och indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen 
samtidigt som det utgör ett underlag för utvärdering av insatser under programperioden. 
Programmet ska följas upp 2014-12-31 

§75 

Organisationsöversyn HVK 

Tomas Odin, tf. direktör redogör för den nya organisationen för kontoret för hälsa, vård och 
omsorg. Den kommer att få två nya avdelningar som indelas utifrån målgrupper. Chefen för 
avdelningen har ansvaret hela vägen. Alla kostnadsgenererade beslut samlas på den avdelning som 
har budget för detta. Samverkan sker utifrån målgrupp. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§76 

Skrivelse från Liza Boéthius (V) och Eva Christiernin (S) angående EU-direktiv 
och kommande förfrågningsunderlag 

Liza Boéthius och Eva Christiernin har i skrivelse 2014-02-01 ställt fråga angående kommande 
förfrågningsunderlag. EU-parlamentet har i januari 2014 fattat 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. 
De områden där det kommer att ske förändringar handlar bland annat om: 
-1 stället för lägsta pris ska större krav kunna ställas vad gäller miljö-, sociala- och arbetsvillkor 
- Man kan ställa krav på svenskt kollektivavtal 
Vad kommer detta att innebära för nämndens framtida förfrågningsunderlag - vilka förändringar 
kommer nämnden att göra. 

Kontoret redogör för att en medarbetare 2014-04-29 kommer att delta i en utbildning i Stockholm 
där nya möjligheter gällande upphandling presenteras. Eventuellt kan kommande 
förfrågningsunderlag ändras utifrån de nya upphandlingsdirektiven. 

§77 

Avtalsuppföljning Salabacksgatan 74, legitimerad personal 

Kontoret ger en kort redogörelse av avtalsuppföljningen på Salabacksgatan 74 rörande legitimerad 
personal. 
Idag är situationen bättre rörande den legitimerade personalen än vid avtalsuppföljningen. 
Den legitimerade personalen har idag 156 brukare var. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§78 

Avtalsuppföljning vid Idun stödboende enligt socialtjänstlagen för kvinnor 

Skrivelse föreligger 2014-04-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

En fullständig avtalsuppföljning genomfördes i mars och april 2013 och påvisade brister i den 
sociala dokumentationen samt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Begärd handlingsplan inkom i 
september 2013. 
Kontoret genomförde en oanmäld avtalsuppföljning 2014-03-24 för att se om Vård & bildning 
vidtagit de åtgärder som beskrivits i handlingsplanen. 
Kontoret ser vid den oanmälda avtalsuppföljningen att verksamheten aktivt arbetar med att åtgärda 
brister i förhållande t i l l ställda krav som avtalsuppföljningen påvisat. 
Inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av den genomförda avtalsuppföljningen. 

§79 

Oanmäld avtalsuppföljning vid flerstegsboende - härbärge och stödboende på 
Söderforsgatan/Ullforsgatan 

Skrivelse föreligger 2014-04-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

En fullständig avtalsuppföljning genomfördes i mars och april 2013 och påvisade brister i den 
sociala dokumentationen samt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Begärd handlingsplan inkom i 
september 2013. De beskrivna åtgärdena har nu följts upp i den nyligen genomförda oanmälda 
avtalsuppföljningen. 

Den sammanfattande bedömningen som kontoret gör är att de åtgärder som vidtagits i 
verksamheten är tillräckliga och på ett väsentligt sätt höjer kvaliteten och säkerheten för de klienter 
som erbjuds och tar emot stöd. 
Inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av den oanmälda avtalsuppföljningen. 

Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§80 

Planering av ärenden till kommande sex nämnder 

Föreligger planering av nämndärenden til l nämnden för hälsa och omsorg de kommande sex 
månaderna. 

Nämnden kommenterar att det är många tunga ärenden i juni. Eventuellt behöver nämnden ta beslut 
om att flytta några ärenden t i l l nämnden i augusti. 

§81 

Rapporter från utbildningar och annat 

Ordföranden rapporterar att han tillsammans med Fiza Boéthius (V) besökt Nacka kommun för att 
ta del av deras boendestöd. I Nacka är första beslutet om boendestöd på ett halvt år, därefter 
uppföljning, därefter är nästa beslut på ett år. De som får boendestöd måste delta i verksamheten. 
I Nacka ligger boendestödet på en jämn nivå, i Uppsala ökar boendestödet. 

Fiza Boéthius (V) rapporterar från ett seminarium 2014-04-14 som hon deltog i tillsammans med 
Eva Christiernin (S). Det var en heldag där professor Michael P. Johnson tog upp arbetet med 
differentiering av våldsproblematik och våldsutövning i nära våld. 

Fiza Boéthius (V) rapporterar även kort från ett seminarium som U-FOFD (Forum för forskning om 
läkemedels- och drogberoende) höll 2014-04-08. Seminariet handlade om vägen ti l l drogfrihet och 
att ta kontroll över sitt liv. 
Forskningen visar att vissa individer löper större risk att hamna i missbruk och beroende. Det 
handlar om såväl ökad exposition för droger som sociala och ärftliga faktorer. Men vilka 
förutsättningar har vi att ta oss ur ett liv i droger? På seminariet sattes fokus på möjligheten att finna 
vägen til l drogfrihet och att ta makten över vårt eget liv. 
I samhället är det stor brist på kunskap om beroende. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§82 

Plan för strategisk kompetensförsörjning 

Kontoret redogör för uppdraget med hjälp av overheadbilder. Det övergripande syftet med 
uppdraget är att hitta metoder och strategier för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken. 
Det finns stora utmaningar för Uppsala kommun då befolkningen växer, det fmns ett stort 
rekryteringsbehov ti l l en sektor med låg attraktivitet och väntade förändringar i efterfrågan och att 
det finns en skev personal struktur och väntade pensioneringar. Fler män behövs i omsorgsyrken då 
det inte finns tillräckligt många kvinnor. 
Det fmns fyra övergripande områden att arbeta med gällande kompetensförsörjningen. Dessa är att 
attrahera-, rekrytera-, utveckla- och behålla personal. 

Ärendet diskuteras och kontoret svarar på nämndens frågor. 

Nämnden kommer att fatta beslut om kompetensförsörjningsplanen i juni. 

Justerandes sign 

U/f luéL 
Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§83 

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 
NHO-2013-0198.10 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för mars, 1019 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden redovisar ett marsbokslut på 1 019 tkr. Vilket följer budget jämfört föregående år är det 
en nettokostnadsökning om 5,4 procent. 

Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning t i l l utförarna och rätt placering för 
brukare med beslut om bostad med särskild service enligt FSS (lagen om stöd och service ti l l vissa 
funktionshindrade) och socialpsykiatri. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med tertial 3 
2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§84 

Åtagandena och avtal 2014 med styrelsen för vård och bildning gällande drift av 
verksamheter för personer 21 år och äldre för vilka nämnden för hälsa och 
omsorg är uppdragsgivare 
NHO-2013-0144.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna åtagandena från styrelsen för vård och bildning för år 2014, och 

att teckna internavtal med styrelsen för vård och bildning för år 2014. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Styrelsen för vård och bildning har lämnat in åtagandena för år 2014 för drift av verksamheter för 
personer 21 år och äldre för vilka nämnden för hälsa och omsorg är uppdragsgivare. Kontoret 
föreslår nämnden att godkänna åtagande och att teckna avtal med Uppsala produktion vård och 
bildning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§85 

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
NHO-2014-0108.37 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Medicinska arbetsuppgifter avser åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal med formell och reell 
kompetens utför direkt eller indirekt i förhållande t i l l patienter i samband med undersökning, 
diagnostik, vård eller behandling samt ti l l förebyggande av sjukdomar och skador. 

Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att viss eller vissa medicinska arbetsuppgifter ska delegeras. 
Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en professionell 
bedömning. Delegeringsbeslut av vårduppgifter ska alltid vara förenligt med hög patientsäkerhet 

Generella och patientspecifika delegeringsbeslut kan användas efter att legitimerad personal inlett 
en vårdrelation. Detta omfattar riskbedömning innan en arbetsuppgift som är den legitimerades 
delegeras. 

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: 2014-04-24 

§86 

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård 
NHO-2014-0106.37 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att uppdra t i l l kontoret att ti l l nämnden senast oktober 2014 ta fram och redovisa en handlings- och 
tidplan innehållenade kostnadsberäkning och riskanalys, för vad som krävs för att införa 
sammanhållen j ournalföring. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Journalhantering bör vara organiserad på ett sådant sätt att legitimerad personal som har behov av 
uppgifter ur journalen snabbt och lätt kan hitta relevanta och betydelsefulla anteckningar. En möjlig 
lösning på problemet är sammanhållen journalföring. Genom att ha tillgång ti l l varandras journaler 
får vårdpersonalen en heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov genom tillgång att 
läsa i andra utförares journaler. Det går utöver den ökade patientsäkerheten även att se 
effektivitetsvinster. 

Huvudmannen är ytterst ansvarig för hälso- och sjukvården. I Uppsala är alla utförare hänvisade ti l l 
att använda anvisade IT-system. Nämnden bör därför tillse att dessa system uppfyller villkoren i 
patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§87 

o ** 

Riktlinjer för sammanhållen journalföring nationell patientöversikt, NPO 
NHO-2014-0109.37 
Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att ta beslut om godkännande av Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell 
patientöversikt, NPÖ. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en form av sammanhållen journalföring. Sammanhållen 
journalföring innebär att vårdgivare får göra elektroniska patientjournaler tillgängliga för andra 
vårdgivare för att användas i den individinriktade patientvården. 

Syftet är att kunna ge en god och säker vård genom att kunna samordna vårdinsatser och att få en 
helhetsbild av patienten. Genom att ha tillgång t i l l varandras journaler får vårdpersonalen en 
heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov. 

En förutsättning t i l l sammanhållen journalföring är att det finns en aktuell vårdrelation och ett 
samtycke från patienten. En vårdrelation finns när legitimerad personal antingen ansvarar för ett 
vårdåtagande som avser patienten och planerar, utför eller följer upp aktivitet i förhållande till 
patienten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§88 

Patientsäkerhetsberättelse 2013 
NHO-2014-0107.37 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2013, och 

att besluta om övergripande mål och strategier för 2014. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg ska planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder t i l l att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och hög patientsäkerhet 
enligt patientsäkerhetslagen upprätthålls. Nämnden ska fastställa övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Justerandes sign 

U ^ 
Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§89 

Remiss, motion av Marlene Burwick m.fl. (alla S) om att det är dags för ett 
omsorgspris i Uppsala kommun 
NHO-2014-0069.01 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge reviderat yttrande t i l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skri velse föreligger 2014-04-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I förslag ti l l yttrande pekas 
på att ett sådant pris bl.a. kan bidra t i l l innovationslust och förstärka yrkesrollen för medarbetare 
som är verksamma inom vård och omsorg. 

Yrkande 
Eva Christiernin (S) yrkar att yttrandets sista stycke kompletteras med "nämnden för hälsa och 
omsorg vil l vara med och utforma kriterierna". 

Övriga ledamöter bifaller yttrandet. 

Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§90 

Utredning om möjligheterna att införa lag om valfrihetssystem (LOV) i bostad 
med särskild service 
NHO-2014-0116.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att ge kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna gällande möjligheten att tillämpa lagen om 
valfrihetssystem vid upphandling av bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, 

att fastställa föreliggande förslag t i l l direktiv för utredningen, 

att brukarorganisationer ska ges möjlighet att framföra synpunkter under projektet gång, samt att 
styrgruppen på första mötet fattar beslut om hur det ska ske, och 

att utse förstärkt arbetsutskott som styrgrupp och vid förfall utser partierna själva en ersättare. 

Reservationer 
Liza Boéthius (V) lämnar ett särskilt yttrande samt reservation ti l l förmån för egna yrkanden enligt 
bilaga 1. 

Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) reserverar sig t i l l förmån för Liza 
Boéthius yrkande B. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Det har under de senaste åren funnits en brist på lägenheter inom bostad med särskild service enligt 
9 § 9 lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (FSS). Nämnden för hälsa och omsorg 
behöver finna nya former för att upphandla boenden samt nya arbetssätt för att tillskapa fler 
boendeplatser. I dagsläget finns ett 40-tal icke verkställda beslut och nämnden har fått betala 
sanktionsavgifter för vissa av dessa. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att nämnden ger 
kontoret i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa lagen om valfrihet (FOV) vid upphandling av 
bostad med särskild service enligt FSS. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

Yrkande 
A Lisa Boéthius (V) yrkar avslag på ärendet. 

B Lisa Boéthius (V) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) 
att kontakt tas med brukarorganisationer och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i 
Uppsala (HSO) för att utveckla former för dialog mellan dem och nämnden för hälsa och 
omsorg/kontoret för hälsa, vård och omsorg under utredning om möjlighet att tillämpa LOV vid 
upphandling av bostad med särskild service enlig 9 § 9 lagen om stöd och service t i l l vissa 
funktionshindrade (LSS). 

C Benny Lindholm (FP) yrkar med stöd av Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), 
Josefine Andersson (M), Barbro Möller (C) och Martin Wisell (KD) att brukarorganisationer 
ska ges möjlighet att framföra synpunkter under projektet gång, samt att styrgruppen på första 
mötet fattar beslut om hur det ska ske. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först yrkande A under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden yrkandena B och C under proposition och finner att nämnden bifaller 
yrkande C. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som avslår yrkande B röstar ja och den som bifaller yrkande B röstar nej. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkande B. 

Ja-röster avges av Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Josefine Andersson (M), Benny Lindholm (FP), 
Barbro Möller (C), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Fredrik Leijerstam (MP) 
och Lisa Boéthius (V). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Nr fc+L. 
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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: 2014-04-24 

§91 

Remissvar till kommunstyrelsen angående översyn av Uppsala kommuns 
nämndorganisation 
NHO-2014-0120.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge reviderat yttrande ti l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Liza Boéthius (V) lämnar ett särskilt yttrande samt reservation til l förmån för egna yrkanden i 
ärendet enligt bilaga 2. 

Fredrik Leijerstam (MP) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Ärendet 
Förslag på skrivelse föreligger 2014-04-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Förslaget t i l l ny nämndorganisation för Uppsala kommun har beretts på kommunledningskontoret 
på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. I förslaget skisseras en ny nämndorganisation som 
innebär omfattande förändringar mot dagens organisation. 

Yrkanden 
A Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar att sista stycket i yttrandet utgår och ersätts med: 

I övrigt anser nämnden att den medföljande kontorsorganisationen måste följa nämnd
organisationen och att principen en nämnd - ett kontor i så stor utsträckning som möjligt ska 
följas. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

B Liza Boéthius (V) yrkar att verksamheter inom tilltänkta styrelsen för Vård och omsorg istället 
ska samlas under respektive nämnd: individ- och familjenämnden och omsorgsnämnden, såsom 
Siri och övriga verksameter inom området kvinnofrid och våld i nära relationer föreslås göra i 
nämndens förslag t i l l yttrande. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

C Liza Boéthius (V) yrkar att försörjningsstödet ska ligga under individ- och familjenämnden 
(IFN). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. 

D Liza Boéthius (V) yrkar att om inte yrkande C bifalles så yrkas i andra hand: 
om en person har handläggare inom individ- och familjenämnden eller omsorgsnämnden så ska 
försörjningsstödet ligga hos en handläggare. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden avslår yrkandet. 

E Eva Christiernin (S) yrkar att det i remissvaret ska informeras om Socialstyrelsens kommande 
krav på biståndsbeslut vid placeringar och andra insatser som rör kvinnofrid. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

Fredrik Leijerstam (MP) yrkar att ansvaret för rehabiliteringsfrågor i den nya nämnd
organisationen behöver förtydligas. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

G Benny Lindholm (FP) yrkar tillägg i fjärde stycket med: Det faktum att socialpsykiatri i form 
av boende och boendestöd samt övrigt individuellt stöd förläggs t i l l omsorgsnämnden medan 
beroendefrågor, bostadssociala frågor samt förebyggande arbete förläggs t i l l individ- och 
familjenämnden, innebär försämrade möjligheter t i l l samordnat stöd för de individer som har 
dubbeldiagnos. Den oklara uppdelningen mellan förebyggand arbete i såväl omsorgsnämnden 
som individ- och familjenämnden är dessutom oklar och behöver ses över. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

H Benny Lindholm (FP) yrkar tillägg i femte stycket med: För att underlätta för den enskildes 
kontakter med myndigheter bör det undersökas närmare om det fmns förutsättningar att låta 
omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden ansvara för ekonomiskt bistånd inom sina 
respektive ansvarsområden. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

Justerandes sign 

-7 

Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§92 

Kursinbj tidningar 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge Liza Boéthius (V), Eva Christiernin (S) och Viktoria Rönnquist (MP) 
delta i konferens som TRIS inbjuder t i l l angående kompetensteamsprojekt 9 maj 
09.00-15.45 på Uppsala konsert och kongress, och 

att medge Liza Boéthius (V) delta i en internationell konferens om offentlig upphandling 
tisdag 29 april, kl . 09.00-12.00, Visions förbundshus på Kungsgatan 28 A i Stockholm. 
Anordnare är LO, TCO och VISION. 

Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§93 

Anmälan av protokoll, meddelanden, skrivelser mm, nämnden för hälsa och 
omsorg 

NHO-2014-0030.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Anmälan av protokoll från nämnden för hälsa och omsorg 2014-03-27 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§94 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2014-03-17 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§95 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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: 2014-04-24 

§96 

Anmälan av protokoll från individutskott 2014-03-19 och 2014-04-09 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskottct 2014-04-09 och 
2014-04-10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Anmäles beslut som fattats enligt SoL och LSS januari - mars 2014. 

Anmäles beslutade bostadsanpassningsbidrag mars 2014. 

Beslut fattad av Elisabeth Karlsson, jurist: 
3.18 fattad 2014-03-10, 2014-03-13 (4 st) och 2014-03-25 avseende yttrande angående särskild 
avgift, t i l l inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

§97 

§98 

Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande samt reservation till förmån för 
eget yrkanden i ärende 3.08 - Utredning om 

möjligheterna att inför lag om valfrihetssystem 
(LOV) i bostad med särskild service 

NHO 24 april 2014 

Vänsterpartiet yrkar avslag i detta ärende. LOV skall ej införas i bostad med särskild service, 
därför behöver det ej utredas. 

För personer med funktionsnedsättning som bor i gruppboenden så handlar det för de allra 
flesta om ett boende där personen kan komma bo hela sitt vuxna liv. 

Om en producent går i konkurs eller inte uppfyller avtalet och/eller missköter sig så att 
nämnden inte kan acceptera nivån på verksamheten, och således inta kan låta producenten 
fortsätta driva verksamheten, då hamnar man i en situation då man kan komma att måsta flytta 
på alla de boende. Förmodligen blir det ti l l olika boenden. När kommunen äger eller hyr 
fastigheten, såsom det är idag, så får en annan producent ta över verksamheten och personen 
får bo kvar i sin trygga miljö med möjlighet ti l l att ha samma personal omkring sig och också 
samma andra brukare. Att flytta på personer med funktionsnedsättning är ej humant, det 
handlar om både miljön, personalen och sociala relationer t i l l andra brukare. Personer med 
funktionsnedsättning är ofta mer beroende av kontinuitet i vardagen och stora förändringar 
blir på ett helt annat sätt svårt för dem än för personer utan funktionsnedsättning. 

V i kan alltså inte utsätta personer som är beroende av kommunens insatser för kanske resten 
av sitt liv för de risker det medför att producenten både driver eller hyr fastigheten och driver 
verksamheten. Även om vänsterpartiet i princip är emot privat drivna verksamheter så är 
ramupphandlingar och andra former av avtal kring boenden, där producenten äger/hyr 
fastigheten och också driver verksamheten, inte lika riskfyllt för den enskilde när det gäller 
kortare tider av vistelse på boendet t ex behandlingshem för ungdom, missbrukare eller 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Som permanent boende för personer med 
funktionsnedsättning där det alltså kan handla om ett boende för resten av livet, där passar 
denna form inte. 

Att, mot bakgrund av ovanstående, vilja utreda denna fråga med argumentet att det finns en 
kö til l LSS-boende kan inte anses vara seriöst. Kommunen har samma möjligheter som andra 
presumtiva utförare att få fram nya boenden. 

Argumentet att brukaren skall kunna välja boende håller inte heller. Kommunen kan inrätta 
olika typer av boenden som brukaren kan välja mellan, så att mångfalden ökar. 

Uppsala 24 april 2014 

Liza Boéthius (V) 



Särskilt yttrande samt reservation till förmån för 
egna yrkanden i ärende 3.09 - Remiss ny 

nämndorganisation 

Vänsterpartiet ställer sig bakom en organisation med en nämnd för Individ- och 
familjeomsorg, Individ och familjenämnden (IFN) och en nämnd för LSS och SoL för 
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri, Omsorgsnämnden (OSN). 
Vänsterpartiet lade i en motion 2011 fram ett förslag om att utreda införandet av en 
socialnämnd i Uppsala för alla åldrar och att som en konsekvens dåvarande Nämnden för 
personer med funktionsnedsättning (VFN) skulle hända frågor rörande LSS, SoL vad gäller 
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri för alla åldrar. Inget annat parti stödde 
då vänsterpartiet. Men två (2) frågor måste få en annan lösning än vad som framgår av 
remissförslaget, se nedanstående yrkanden. 

Yrkande 1 
Att 
"Verksamheter inom tilltänkta Styrelsen för Vård och omsorg istället skall samlas under 
respektive nämnd: Individ och familjenämnden och Omsorgsnämnden, såsom Siri och 
övriga verksamheter inom området kvinnofrid och våld i nära relationer föreslås göra i 
nämndens förslag t i l l yttrande." 

I remissförslaget föreslås att organisationen med uppdrags- och produktionsnämnder 
skall upphöra inom utbildnings- och kulturområdena. Det finns därför, som 
vänsterpartiet ser det, inte någon anledning att behålla det inom NHOs 
verksamhetsområden. De problem som finns inom kultur- och utbildningsområdet med 
den nu rådande modellen finns även inom NHO, bland annat att det skapar det onödiga 
led mellan medborgare och utförare. Organisationens köp- och säljmodell innebär en 
hög byråkrati där kommunala tjänstemän förhandlar med andra kommunala tjänste
män när något behöver utföras. Denna rådande modell blir därför kostnadsdrivande i 
denna förhandlingsorganisation, dvs denna rådande förhandlingsmodell kostar mycket 
pengar och det är inte rätt sätt att använda kommuninvånarnas skattepengar. Inom 
NHOs verksamhetsområde så kommer, med vänsterpartiets föreslagna modell, 
myndighetsorganisationerna med sina biståndshandläggare och socialsekreterare 
närmare de som utför arbetet inom t ex Råd och stöd, gruppboenden och Daglig 
verksamhet för att ta några exempel. Denna närmare kontakt mellan de som fattar 
beslut i enskilda ärenden och utförarna har bara positiva effekter, det visar alla tidigare 
erfarenheter av den personkännedom som på detta sätt kommer tillstånd. 

Yrkande 2 
Att 
"Försörjningsstödet skall ligga under IFN" 

Om detta yrkande inte bifalles - i andra hand 
Att 
"om en person har handläggare inom IFN eller OSN så skall försörjningsstödet ligga hos 
den handläggaren." 

NHO 24 april 2014 

vgv 



Särskilt yttrande i ärende 3.09 - Remissvar till kommunstyrelsen 
angående översyn av Uppsala kommuns nämndorganisation 

I huvudsak ställer vi i Miljöpartiet oss bakom yttrandet från nämnden rörande det 
föreliggande förslaget till ny nämndorganisation. Diskussionen vid nämndsmötet var i 
många stycken konstruktiv, där vi kunde finna en samsyn över blockgränserna. Både 
större tydlighet vad gäller ansvaret för rehabiliterings- och kvinnofridsfrågor är exempel på 
detta. 

Förslaget visar en djupgående genomgång av de sociala frågorna, och det finns mycket 
att vinna på att samordna arbetet med vissa sociala frågor över hela åldersspektrat. 
Däremot kan organisationen förlora i tydlighet utifrån, från ett medborgarperspektiv. Namn 
som Individ- och familjenämnd och Omsorgsnämnd klingar kanske inte naturligt hos 
befolkningen, så att det tydligt framgår vilket ansvarsområde respektive nämnd har. 
Därmed inte sagt att det är dåligt, men vi anser att eventuella samordningsfördelar bör 
vägas mot nackdelar av otydlighet för medborgare/brukare. 

Miljöpartiet har i KSAU reserverat oss mot detta förslag, fr a med hänvisning till att vissa 
sammanslagningar leder till nämnder som i praktiken omöjliggör upprag som 
fritidspolitiker. Ansvarsområdena blir alldeles för stora och komplicerade, vilket gör 
sammanslagning av vissa nämnder klart olämplig. Vi kommer att utveckla detta närmare i 
ett fullständigt remissyttrande senare. 

Uppsala 24 april 2014, 

Fredrik Leijerstam (MP) 



Särskilt yttrande samt reservation till förmån för 
egna yrkanden i ärende 3.09 - Remiss ny 

nämndorganisation 

Vänsterpartiet ställer sig bakom en organisation med en nämnd för Individ- och 
familjeomsorg, Individ och familjenämnden (IFN) och en nämnd för LSS och SoL för 
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri, Omsorgsnämnden (OSN). 
Vänsterpartiet lade i en motion 2011 fram ett förslag om att utreda införandet av en 
socialnämnd i Uppsala för alla åldrar och att som en konsekvens dåvarande Nämnden för 
personer med funktionsnedsättning (VFN) skulle hända frågor rörande LSS, SoL vad gäller 
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri för alla åldrar. Inget annat parti stödde 
då vänsterpartiet. Men två (2) frågor måste få en annan lösning än vad som framgår av 
remissförslaget, se nedanstående yrkanden. 

Yrkande 1 
Att 
"Verksamheter inom tilltänkta Styrelsen för Vård och omsorg istället skall samlas under 
respektive nämnd: Individ och familjenämnden och Omsorgsnämnden, såsom Siri och 
övriga verksamheter inom området kvinnofrid och våld i nära relationer föreslås göra i 
nämndens förslag t i l l yttrande." 

I remissförslaget föreslås att organisationen med uppdrags- och produktionsnämnder 
skall upphöra inom utbildnings- och kulturområdena. Det finns därför, som 
vänsterpartiet ser det, inte någon anledning att behålla det inom NHOs 
verksamhetsområden. De problem som finns inom kultur- och utbildningsområdet med 
den nu rådande modellen finns även inom NHO, bland annat att det skapar det onödiga 
led mellan medborgare och utförare. Organisationens köp- och säljmodell innebär en 
hög byråkrati där kommunala tjänstemän förhandlar med andra kommunala tjänste
män när något behöver utföras. Denna rådande modell blir därför kostnadsdrivande i 
denna förhandlingsorganisation, dvs denna rådande förhandlingsmodell kostar mycket 
pengar och det är inte rätt sätt att använda kommuninvånarnas skattepengar. Inom 
NHOs verksamhetsområde så kommer, med vänsterpartiets föreslagna modell, 
myndighetsorganisationerna med sina biståndshandläggare och socialsekreterare 
närmare de som utför arbetet inom t ex Råd och stöd, gruppboenden och Daglig 
verksamhet för att ta några exempel. Denna närmare kontakt mellan de som fattar 
beslut i enskilda ärenden och utförarna har bara positiva effekter, det visar alla tidigare 
erfarenheter av den personkännedom som på detta sätt kommer tillstånd. 

Yrkande 2 
Att 
"Försörjningsstödet skall ligga under IFN." 

Om detta yrkande inte bifalles - i andra hand 
Att 
"om en person har handläggare inom IFN eller OSN så skall försörjningsstödet ligga hos 
den handläggaren." 

NHO 24 april 2014 

vgv 



Socialtjänstlagen (SoL] bygger på en helhetssyn på människan. Det sociala arbetet 
handlar i mycket om människans förmåga att hantera sitt liv. I detta ingår förmågan att 
hantera sin ekonomin. Därför menar vi i vänsterpartiet att försörjningsstödet för en 
person skall handhas av samma handläggare som personen söker stöd för när det gäller 
andra svårigheter som hon kan ha, t ex ett drogmissbruk. Många har på sin väg t i l l att 
leva ett så självständigt liv som är möjligt för just henne, kontakt med många olika 
professionella personer, inte bara inom kommunen. Det är därför viktigt att i så stor 
utsträckning som möjligt begränsa antalet professionella kontakter. En av orsaken t i l l 
att man för många år sedan separerade dessa två funktioner var att man upplevde att 
det var svårt att prata om en eventuell förändring av livet, för diskussionen fördes då 
lätt in på ekonomin istället. Detta är inte ett adekvat argument, då det lätt kan lösas med 
arbetsledning och metoder i socialt arbete. 

När socialtjänstlagen infördes 1982 var det inte tänkt att socialbidrag skulle utgå t i l l 
arbetslösa personer som kan ta ett arbete den dag som idag råder. Men utvecklingen har 
mer och mer gått åt det hållet. Framförallt med den borgerliga regeringens politik som 
infördes fr o m 2006. Då höjdes avgiften til l A-kassan och många hade då inte råd att 
vara med i A-kassan längre. Dessutom har ersättningen från A-kassan inte höjts sedan 
2002. 

Uppsala 24 april 2014 

Liza Boéthius (V) 


