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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§47 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att uppta skrivelse 2013-03-27 från socialdemokraterna i äldrenämnden angående "Öppna 
jämförelser som utgångspunkt för utveckling av Uppsala kommuns äldreomsorg." 

att uppta rapport från konferensen "forskning pågår" av Kerstin Holmberg (S), och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§48 

Verksamhetssystem Siebel 

Kontoret redogör för bakgrunden ti l l införandet av verksamhetssystemet Siebel. 

Uppsala kommun salaiade ett heltäckande system för journalhantering och avrapportering av utförd 
tid och insatser. Ett antal olika excel-listor användes i detta arbete. 
Det fanns behov av ett nytt processtyrt verksamhetssystem för myndighetsfunktionen. 
Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) ställde krav på ett förändrat administrativt stöd. 
Kommunen hade starka önskemål om att utveckla uppföljningsarbetet. 
Dessa faktorer ville kommunen möta i ett modernt, framtidssäkert och transparent verksamhets
system som slutligen resulterade i Siebel. 

Kontoret lovar nämnden att de vid tillfälle ska få en lathund på samtliga system och vad de används 
t i l l . 

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

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§ 4 9 

Besparingsåtgärder 

Kontoret redogör för förslag på åtgärder som kan sänka kostnadsnivån. 
Dessa är bland annat: 

Hushållstjänster 
Tunga beslut (över 120 timmar/månad) 
Restaurangcheckar 
Träffpunkter 

Ordföranden kommenterar att det är ett stående uppdrag til l kontoret att komma med förslag som 
kan sänka kostnadsnivån. 
Bättre information om alternativ behövs vid första kontakten då ansökan sker om hushållstjänster. 
Strategin för tunga omsorgsbeslut måste fullföljas. 
Mer omvärldsbevakning behöver göras kring restaurangcheckar. 
Enligt träffpunkternas statistik så är kostnaden ca 100 kronor/besök. 
Samtal behöver eventuellt föras med några av träffpunkterna kring hur de levererar utifrån det 
ekonomiska stöd de erhåller. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§50 

Senior Alert 
ALN-2012-0153.37 

Beslut från datainspektionen 2013-03-15 föreligger efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) 
- rutiner för registrering i Senior Alert. 

Datainspektionen förelägger äldrenämnden i Uppsala kommun att upphöra med att i det nationella 
kvalitetsregistret Senior Alert registrera personer som varaktigt saknar beslutsförmåga utan att en 
legal ställföreträdare för denne, efter att ha fått informationen enligt 7 kap. 3 § patientdatalagen, inte 
motsatt sig registreringen. 
Datainspektionen förelägger vidare äldrenämnden att upphöra med att i Senior Alert behandla 
personuppgifter om enskilda som vid registreringen saknade beslutförmåga och inte hade någon 
legal ställföreträdare som efter att ha fått information enligt 7 kap. 3 § patientdatalagen inte motsatt 
sig registrering av den beslutsoförmögne i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 

Kontoret redogör för att diskussioner förs med jurister på Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) då nämnden vill kunna registrera enligt tidigare rutin. SKL kommer att utreda frågan och 
skicka ut den på remiss. Uppsala kommuns stadsjurist rekommenderar att ingen registrering sker 
enligt tidigare rutin i avvaktan på SKL:s utredning. För närvarande är det ingen idé att överklaga 
Datainspektionens beslut. 

Kontoret kommer att informera utförarleden om Datainspektionens beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§51 

Palliativt centrum 
ALN-2011-0266.30 

Kontoret ger en kostnadsbeskrivning av palliativt centrum. Ett hyresavtal kommer att upprättas 
mellan kommun och landsting på 10 år med 5 års förlängning. Äldrenämndens kostnad kommer att 
bli 12 miljoner kronor per år. Beslut i ärendet kommer att tas på äldrenämnden 24 april. 
Invigningen är planerad t i l l 3 maj 2013, kl. 14.00 och inflyttning kommer att ske under tiden 6 -17 
maj 2013. 

§52 

Medborgardialog 

Kontoret presenterar ett förslag t i l l upplägg för medborgardialogen måndag 8 april, 
kl . 18.30 - 20.30. Dialogen hålls i restaurang Senioren. 

Andelen äldre i Uppsala blir allt fler. Alla behöver inte äldreomsorg men för dem som behöver det 
ska det finnas en äldreomsorg av god kvalitet. Vad som upplevs som kvalitet är ofta individuellt 
men äldrenämnden ställer en hel del generella krav på kommunens äldreomsorg. Kontoret håller en 
kort föredragning kring detta. 

Samling kommer att ske i grupper på ca 6-8 personer för diskussioner utifrån två grundfrågor: 

Vad är kvalitet inom hemvården för dig? 
Vad är kvalitet på vård- och omsorgsboende för dig? 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§53 

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013 
ALN-2012-0232.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa resultat och prognos för februari enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skri velse föreligger 2013-03-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden redovisar i bokslut för januari-februari en större positiv differens om 13.2 mkr mellan 
utfall och budgeterade nettokostnader för perioden. Av olika skäl är kostnadsredovisningen för 
perioden i vissa delar ofullständig bland annat genom fördröjd fakturering från vissa leverantörer. 
En periodiserad uppskattning av under året tillkommande kostnader exempelvis för palliativt 
centrum, kommande utökning av 10 demenslägenheter på Lundgårdens vårdboende, effekter av 
prishöjning inom hemtjänst/hemvård LOV (Lagen Om Valfrihet) liksom andra succesiva 
prishöjningar har i detta läge ej skett. Beaktas detta ska det ekonomiska utrymmet för perioden 
reduceras. 
I anledning av den oklara reella kostnadsbilden framläggs därför en kortfattad ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning för perioden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§54 

Slutrapport för projekt Utredning angående förändring i 
förfrågningsunderlaget för L O V hemvård, lagen om valfrihet i ordinärt boende 
ALN-2012-0175.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna slutrapport för projekt Utredning angående förändring i förfrågningsunderlaget för 
LOV hemvård, lagen om valfrihet i ordinärt boende, 

att utförare som godkänns för HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) har chef med minst 2-årig 
chefserfarenhet, 

att kravet för att få bedriva HSL är att utföraren ska ha bedrivit service i 2 år, 

att uppdra åt kontoret att återkomma gällande krav på kollektivavtal och meddelarfrihet i 
förfrågningsunderlag, 

att med revidering av begreppet kund, tydliggörande av bankgaranti och faktaavstämning gällande 
läkemedel godkänna föreliggande förfrågningsunderlag med befintliga ersättningsnivåer, 

att ge kontoret uppdrag att fortsätta arbetet med att se över möjligheten att skapa tre 
tjänsteområden, 

att uppdra t i l l kontoret att återkomma med förslag på ett hemtagningsteam med en ekonomisk 
analys, och 

att skyndsamt bedöma omvårdnadsansökningar utifrån nytt förfrågningsunderlag. 

Reservationer 

Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S) och Kerstin Holmberg (S) lämnar ett särskilt uttalande 
enligt bilaga 1. 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

Sammanfattning 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har sedan LOV infördes 2009, arbetat för att utveckla 
valfrihetssystemet och kontinuerligt utarbetat tydligare metoder för såväl ansökningsprocess som 
uppföljningar. Vid avtalsuppföljningar har HVK noterat allvarliga brister mot ingångna avtal såväl 
inom nystartade som etablerade omvårdnadsföretag. 

HVK fick i september 2012 ett uppdrag från äldrenämnden att utreda hur kraven i 
förfrågningsunderlaget ska utformas för att eliminera de brister/risker rörande god och säker vård 
som har identifierats. HVK skulle också komma med förslag som visar hur incitament kan skapas 
för en aktivare rehabilitering, samt se över nuvarande ersättningsnivåer. 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch (KD) yrkar ändring i liggande förslag att kravet för att få bedriva HSL är 
att utföraren ska ha bedrivit service i 3 år och att chefen ska ha erfarenhet i 3 år, ordföranden yrkar 
på att det ska vara 2 år. 

Caroline Andersson (S) yrkar att utföraren ska ha bedrivit service i 3 år samt att chefen ska ha 
erfarenhet i 3 år i enlighet med liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition dels på eget yrkande och dels på Caroline Anderssons yrkande och 
finner bifall för eget yrkande. 

Diskussion följer där synpunlcter framförs på revideringar i förfrågningsunderlaget. Synpunkterna 
framkommer i att-satserna 2-4. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§55 

Yttrande till Socialstyrelsen över remiss för begreppet brukare 
ALN-2013-0061.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Socialstyrelsen har skickat ut en remiss angående begreppet brukare. Kommunstyrelsen har 
överlämnat denna ti l l äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg för handläggning och 
besvarande å kommunens vägnar. 

Socialstyrelsen föreslår brukare som ett samlande begrepp för alla de som får insatser från 
socialtjänsten. Socialstyrelsen föreslår även mer precisa benämningar som kan användas i 
sammanhang när en mindre grupp avses. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§56 

Remissvar till kommunstyrelsen angående IVE-uppdraget om sammanhållen 
kulturpolitik 
ALN-2013-0064.40 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-04 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. En skrivelse från 
kommunledningskontoret redogör för kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur Uppsala kommun 
ska få en mer sammanhållen kulturpolitik, med särskilt avseende på ansvarsfördelningen mellan 
barn- och vuxenkultur. I skrivelsen föreslås att kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden ska 
ges i uppdrag att samverka kring kommande revidering av det kulturpolitiska programmet. 

I förslaget t i l l yttrande påpekas att även nämnder inom vuxen- och äldreområdet bör vara 
representerat i detta arbete. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§57 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som inte 
verkställts inom 3 månader 
ALN-2012-0125.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § 
LSS som 2012-12-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten ti l l 
kommunfullmäktige, och 

att låta expediera rapport och missiv t i l l kommunstyrelsen för beredning til l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§58 

Uppföljning av tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010 
ALN-2013-0060.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande yttrande ti l l kulturnämnden. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-03-1 Ifrån kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Stadsarkivet vil l ha nämndens svar på tre tilläggsfrågor kring nämndens hantering av information i 
IT-system. Gallring av akter tom 2007 har under 2013 genomförts hos myndigheten. För övriga 
system kommer kontorets IT-grupp under våren 2013 att fortsätta arbetet med att identifiera och 
befåsta indataansvariga inom kontorets andra avdelningar. IT-gruppen för kontinuerlig dialog med 
ovan indataansvariga och samarbetar för att få ett bra systemanvändarstöd för systemets olika 
användargrupper. 

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

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§59 

Avtalsuppföljning av samordningsfunktion för anhöriganställningar 
ALN-2012-0143.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret genomförde 2012-05-21 en planerad avtalsuppföljning av samordningsfunktion för 
anhöriganställningar. Verksamheten drivs av Vård och Bildning och avtalstiden med tre års 
förlängning. Kontoret för hälsa, vård och omsorg kunde konstatera att verksamheten bedrivs med 
hög grad av omtanke och engagemang. Några allvarliga brister kunde dock konstateras vid 
uppföljningstillfället framförallt inom hälso- och sjukvård, rehabilitering och dokumentation. Vissa 
delar hade sin förklaring i otydliga delar i avtalet, vilket föranledde ytterligare diskussioner med 
utföraren och mynnade ut i ett förtydligande av gällande avtal inför de kommande tre åren i syfte att 
kvalitetssäkra patientsäkerheten, helhetsansvar, hälso-och sjukvård och dokumentation och den 
samlade bilden av kundens helhetssituation. Verksamheten kommer fortsättningsvis att följas upp 
på sedvanligt sätt och ny granskning av dokumentation kommer att ske under 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§60 

Avtalsuppfölj ning av Ekeby 2, Aleris Äldreomsorg AB - hemvård enligt 
valfrihetssystem i hemvården/Eget val hemvård 
ALN-2012-0061.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa vård och omsorg (HVK) genomförde 2012-04-25 och 2012-05-02 en planerad 
avtalsuppföljning av Aleris hemvård, Ekeby 2. HVK kunde vid uppföljningstillfället konstatera 
brister inom flera områden samt att samma brister/utvecklingsområden konstaterades även vid en 
tidigare avtalsuppföljning 2009. HVK konstaterar vid uppföljningstillfället 2012-12-13 att 
ledningen tagit sitt ansvar på ett mycket bra sätt, förverkligat den fördjupade handlingsplanen 
(bilaga 4) och på kort tid fått effekter som gett resultat åt rätt håll. Verksamheten kommer 
fortsättningsvis att följas upp på sedvanligt sätt och ny granskning av dokumentation kommer att 
ske under 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§61 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge Eva Adler (MP) delta i föreläsning av Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid 
Mälardalens högskola, om socialt arbete med våldsutövare, 9 april 2013, kl. 14.00, 
Stationsgatan 12. 

Skrivelse från socialdemokraterna i äldrenämnden avseende Öppna jämförelser 
som utgångspunkt för utveckling av Uppsala kommuns äldreomsorg 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt kontoret att återkomma med ett svar på skrivelsen til l nämnden 24 april 2013. 

§62 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§63 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2013-02-19 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

64 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2013-02-27 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§65 

Anmälan av individutskottets protokoll 2013-03-11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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' K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§66 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2013-03-27 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§67 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Ebba Busch (KD), ordförande: 

1.1 fattad 2013-02-12 gällande upphandling av kompletterande möbler t i l l Palliativt centrum då 
nämndens beslut inte kunde inväntas. 
5.2 fattad 2013-03-12 gällande vikarie för direktören 2013-03-18 - 2013-03-22. 

Beslut fattad av Inga-Lill Björklund, direktör: 
4.18 fattad 2013-01-24 avseende detaljplan för kv. Skytteln. 
4.18 fattad 2013-02-11 avseende detaljplan för Bäcklösa, kv. Vävstolen och för Mikaelsplan. 

Beslut fattad av Liselotte Engqvist, sektionschef: 
5.2 fattad 2013-02-21 avseende vik. uppföljningshandläggare. 
5.2 fattad 2013-02-28 avseende biståndshandläggare i vårdplaneringsteam. 

Beslut fattad av Yvonne Jonsson, sektionschef: 
5.1 fattad 2013-01-30 avseende biståndshandläggare. 
5.2 fattad 2013-02-01 avseende vik. biståndshandläggare (2 st) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-27 

§68 

Rapport från forskning pågår 

Kerstin Holmberg (S) lämnar en kort rapport från konferensen Forskning pågår om äldre och 
åldrande som hölls 13 mars 2013 i Uppsala universitet. 
Årets tema var, valfrihet, välfärd och välbefinnande. 
Konferensen genomfördes i samarbete mellan Uppsala universitet och kommunerna och landstinget 
i Uppsala län genom Regionförbundet Uppsala län. 
Det var många bra föreläsare och demens är den största utmaningen framöver. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SÄRSKILT UTTALANDE 
Äldrenämnden 
Ärende 3.02 2 0 1 3 - 0 3 - 2 7 
Socialdemokraterna 

Utredning angående förändring i förfrågningsunderlaget för 
L O V hemvård, lagen om valfrihet i ordinärt boende 

Socialdemokraterna vill inledningsvis framföra att föreliggande slutrapport 
innehåller väl belysta förslag t i l l hur förfrågningsunderlaget för LOV och 
utförarnas rehabiliteringsuppdrag kan skärpas. Socialdemokraterna har vid 
flera tillfällen bland annat påpekat behovet av ett tydliggörande kring på 
vilka punkter det finns grund för varning respektive hävning av avtal. Något 
som nu ligger inom ramen för förslaget. 

Socialdemokraterna vill principiellt inte uttala sitt stöd för 
kundvalssystemet utan förordar liksom tidigare att en totalutvärdering bör 
ske av systemet utifrån ett äldre-, ekonomiskt- och miljöperspektiv. Vi har 
inte funnit stöd för en sådan utvärdering i nämnden. Icke desto mindre vill 
vi vara med och påverka de krav som ställs på utförande av vård- och 
omsorgsinsatser inom Uppsala kommun varför vi väljer att delta i 
behandlingen av ärendet. 

Det finns som sagt många bra delar i förslaget t i l l förfrågningsunderlag, 
men Socialdemokraterna önskar och driver att underlaget innehåller krav 
på formuleringar motsvarande kollektivavtal och meddelarfrihet - krav 
som vi menar att äldrenämnden bör ställa både för vårdtagarnas rätt t i l l en 
säker omsorg och för personalens rätt t i l l schysta arbetsvillkor. Vi ser fram 
emot förvaltningens utredning gällande dessa två punkter och att den kan 
leda fram ti l l att äldrenämnden kan komplettera förfrågningsunderlaget 
med lorav på kollektivavtal och meddelarfrihet. 

Socialdemokraterna önskar också se en annan benämning av den enskilde 
än begreppet kund. Vi menar att kundbegreppet inte är förenligt med vad 
en offentligt finansierad äldreomsorg innebär - nämligen att var och en 
bidrar efter förmåga och ges omsorg efter behov - inte efter köpkraft. 
Därför är det glädjande att äldrenämnden idag fattat beslut om att revidera 
underlaget utifrån detta. 

När det gäller indelningen i tjänsteområden förordar Socialdemokraterna 
en så begriplig modell som möjligt utifrån den enskildes perspektiv. Vi tror 
inte att fler områden än två är att föredra utifrån det synsättet, men vi 
inväntar gärna förvaltningens vidare utredning i frågan för att se om det 
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finns argument som gör det nödvändigt att ompröva vårt ställningstagande 
på den punkten. 


