
1(23) 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-22 

Plats och tid: Bergius, 15:00-19:40 

Ledamöter: Stig Rådahl ( M ) , Ordförande 

Martin Wisell (KD),1 :e vice 

ordförande 

Malena Ranch (MP), 2:e vice 

ordförande 

Gunvor Nicander-Ekström ( M ) 

Inger Liljeberg-Kjelsson ( M ) 

Benny Lindholm (FP) 

Barbro Möller (C) 

Eva Christiernin (S) tom § 222 

Ove Hjor th (S) 

Jonny Husén (S) 

Liza Boethius ( V ) 

Yasmin Hussein (S) f rom § 223 

Ersättare: Adnan Kahlil ( M ) 

Fredrik Leijerstam (MP) from § 221 tom 

§ 230 

Johanna Lönn (FP) 

Josefine Andersson ( M ) 

Yasmin Hussein (S) from § 222 tom § 222 

Övriga deltagare: Inga-Lil l Björklund, direktör, och t jänstgörande t jänstemän 

Utses att justera: Liza Boethius ( V ) Paragrafer: 220 - 243 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret fö j sa, vård och omsorg 2012-12-04 

Stig Rådajil (M), ordförande Liza Boethius (V), justerare 

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: 

Nämnden för hälsa och omsorg 

2012-11-22 

Datum för 2012-12-05 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2012-12-26 

Datum för anslags nedtagande: 2012-12-27 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

/ / f a / J f / ? £ < & 
Underskrift: 

Annie Arkebäck Morén 

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: 2012-11-22 

§220 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att ärende 3.17 kursinbjudningar utgår, 

att under 4.02 även anmäla protokoll från individutskottet 2012-10-24, 

att anmäla protokoll från arbetsutskottet 2012-11-12, 

att ärende 4.05 anmälan av delegationsbeslut utgår, 

att uppta fråga avseende behandling av våldsutövare, 

att uppta fråga gällande brev från Club Lindormen, 

att uppta skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna om Utökat styrdokument för 
familjefrid, och 

att i övrigt 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: 2012-11-22 

§221 

Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2012 
VFN-2011-0185.10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-september, -3 744 tkr, 
resultatprognos helår 2012,- 14 213tkr, +/- 5 000 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föredrar ärendet. 

Nettokostnaden ackumulerat september har ökat från 767 Mkr ti l l 800 Mia, dvs en ökning med 33 
Mkr, 4,3% högre än jämfört med samma period föregående år. Jämfört mot budget är 
nettokostnaden för perioden januari - september 3,7 Mkr högre. 

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: 2012-11-22 

§222 

Analys och konsekvensbeskrivning av besparingsåtgärder för att få en ekonomi 
i balans 

VFN-2011-0185.10 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande presentation, 

att uppdra åt kontoret att ta fram ett förfrågningsunderlag t i l l decembernämnden gällande 
gruppbostäder som blir klara 2013, och 

att minska kostnaderna för de ej lagstadgade verksamheterna enligt förslag, med undantag av 
musikpub, omkostnadsersättning ledsagarservice och råd- och behandlingsenheten. 

Reservationer 
Särskilt yttrande och ersättaryttrande lämnas av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén 
(S), och Yasmin Hussein (S), bilaga 1. 
Reservation och ersättaryttrande lämnas av Malena Ranch (MP) och (Fredrik Leijerstam (MP) 
bilaga 2. 

Reservation och särskilt yttrande lämnas av Liza Boethius (V) bilaga 3. 

Ärendet 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Skrivelse har inkommit 2012-11-22 från Handikappföreningamas samarbetsorgan i Uppsala 
kommun med synpunkter på ärendet. 
Kontoret rekommenderar nämnden att gå ut med ny ramupphandling för gruppbostäder som inte är 
klara för driftstart 2012-12-31. Kontorets bedömning är att det minskar kostnaderna med 4.5 Mkr 
Kontorets förslag är att minska kostnaderna för de ej lagstadgade verksamheterna med sammanlagt 
2 Mkr samt att utreda vidare konsekvenser och mjöligheter gällande träffpunktsverksamheterna 

Gällande föreslagna och beslutade utvecklingsområden har kontoret för avsikt att finansiera 
närvårdsteamet via prestationsbaserade medel, kostnadsberäkningarna för Palliativa Centrumet och 
Bostad först är ännu inte klara. 

under 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: 2012-11-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Yrkande 
Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Liza Boethius (V) avslag på tredje att-satsen. 

Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) deltar ej i beslutet gällande tredje att-satsen. 

Martin Wisell (KD) yrkar på ny lydelse av tredje att-satsen enligt följande: 
att minska kostnaderna för de ej lagstadgade verksamheterna enligt förslag, med undantag av 

musikpub, omkostnadsersättning ledsagarservice och råd- och behandlingsenheten. 

Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) och 
Liza Boethius (V) på en ny att-sats lydande: 
att ge kontoret i uppdrag at ta fram ett förslag ti l l besparingsåtgärder genom undvikande av beslut 
som leder ti l l böter och avgifter samt minskat dubbelarbete mellan produktions- och 
uppdragsnämnderna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Malena Ranchs yrkande om avslag på tredje att-satsen och 
dels på Martin Wisells yrkande om en ny lydelse av tredje att-satsen och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Martin Wisells yrkande. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall t i l l respektive avslag på Malena Ranchs yrkande 
om en ny att-sats 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: 2012-11-22 

§223 

Bidrag för handikappföreningar 2013 
NHO-2012-0165.15 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fördela 2013 samt del av 2014 och 2015 års bidrag til l handikappföreningar enligt kontorets 
förslag. 

Reservationer 
Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) och Yasmin Hussein (S) deltar inte i beslutet och lämnar ett 
särskilt yttrande bilaga 1. 
Malena Ranch (MP) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande, tillika ersättaryttrande från 
Fredrik Leijerstam bilaga 4. 

Liza Boethius (V) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande bilaga 5. 

Ärendet 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret redogör i ärendet. 
Inför 2013 har 35 föreningar ansökt om nämndens bidrag til l handikappföreningar. Det är lika 
många föreningar som förra året. Totalt omfattar ansökningarna för 2013 5 754 284 kr. Budget för 
handikappbidraget 2013 har inte fastställts av nämnden. Kontoret föreslår nämnden att fastställa 
budgeten för handikappbidraget 2013 till 3 071 012 kr vilket motsvarar 90 % av budgeten för 
handikappbidragen 2012. 

Ett antal föreningar har sökt bidrag för tre år. Ev. tilldelning av bidrag för 2014 och 2015 ska endast 
ses som en garanterad minimisumma från nämnden. Föreningen har således möjlighet att under 
nästkommande år söka extra bidrag utöver det garanterade minimibeloppet. 

Synskadades Riksförbund (SRF) har vid förra ansökningstillfället sökt bidrag för tre år och 
garanterats ett minimibelopp om 200 000 kr per år för år 2013 och 2014. 

Justerandes sign 

2tL 

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: 2012-1 1-22 

§224 

Bidrag till sociala föreningar 2013 
NHO-2012-0149.15 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fördela 2013 samt del av 2014 och 2015 års bidrag til l sociala föreningar enligt kontorets 
förslag, och 

att avge skrivelser med motiveringar ti l l berörda föreningar enligt kontorets förslag. 

Reservationer 

Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) och Yasmin Hussein (S) deltar inte i beslutet och lämnar ett 
särskilt yttrande bilaga 1. 
Malena Ranch (MP) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande, tillika ersättaryttrande från 
Fredrik Leijerstam bilaga 6. 

Liza Boethius (V) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande bilaga 7. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Inför 2013 är det 28 föreningar som ansökt om nämndens bidrag t i l l sociala föreningar. Totalt 
omfattar ansökningarna för 2013 19 016 536 kr. Budget för bidrag t i l l sociala föreningar för 2012 
har inte fastställts av nämnden. Kontoret rekommenderar nämnden att avsätta 4 320 000 kr för 
bidrag för sociala föreningar för 2013 vilket motsvarar 90 % av budgeten för bidragen ti l l sociala 
föreningar 2012. 

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: 2012-1 1-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§225 

Boendeplan för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016 
NHO-2012-0163.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa boendeplan för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016 enligt reviderat 
förslag, 

att inte fullfölja avtalet när det gäller de LSS-bostäder där driftstart inte kommer att ske enligt 
avtal och att påbörja en ny ramupphandling där nämnden anger ett högsta pris för de olika 
behovskategorierna, 

att hemställa hos fastighetsägarnämnden att i samband med marktilldelningar bevaka behovet av 
bostäder med särskild service utifrån boendeplanens beskrivning, 

att t i l l utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fastighetsägarnämnden påtala behovet av 
separata lägenheter i storleksordningen 50 bostäder årligen för bostadssociala ändamål samt 
för bostad med särskild service, och 

att boendeplanen tillställs kommunstyrelsen med hemställan om att nämndens tillkommande 
kostnader för den nödvändiga utbyggnaden beaktas i IVE-processen 2014-2017. 

Reservationer 

Liza Boethius (V) reserverar sig skriftligen t i l l förmån för egna yrkanden enligt bilaga 8. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämndens för hälsa och omsorg boendeplan är ett av de styrdokument som nämnden fastställer för 
att på bästa sätt kunna svara upp mot sitt politiska ansvar för åldersgruppen personer mellan 21 och 
64 år. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg boendesituation för målgruppen, detta innebär 
att nämnden måste ha en väl fungerande strategi för att säkra behovet av bostäder men även att 
nämnden ska medverka ti l l att alternativa former utvecklas för att tillgodose behovet av en trygg 
och säker boendesituation för målgruppen. 

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: 2012-1 1 -22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Yrkande 
Malena Ranch (MP) yrkar tillägg i planen på lämplig plats med följande: Vid utformning och 
planering av nya bostäder följs socialstyrelsens riktlinjer. 

Övriga ledamöter bifaller Malena Ranchs yrkande. 

Liza Boethius (V) yrkar 
att fjärde stycket på sidan 19 ska utgå, 
att behovet av bostadstillägg inom LSS-boende ska utredas, och 
att beslut enligt LSS inte ska omvandlas ti l l beslut enligt SoL. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Liza Boethius yrkande 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: 2012-11-22 

§226 

Yttrande till socialstyrelsen gällande klagomål avseende kvinnoboendet Siri 
NHO-2012-0171.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande ti l l Socialstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Socialstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över innehåll i ett klagomål avseende skyddade 
kvinnoboendet Siri. Socialstyrelsen vill veta hur situationer hanteras där personal på Siri 
förekommer i polisutredningar, hur barnens skolgång tillgodoses på Siri, hur nämnden kontrollerar 
att kvalitén på verksamheten vid Siri fortlöpande utvecklas och säkras. De vill också veta om det 
förekommer behandling på Siri. I förslag ti l l yttrande pekas det på att barn kommer til l Siri 
tillsammans med sina mammor och har upplevelser av våld. Barnens skolgång tillgodoses genom 
dialog med skolan och att personal har anmälningsskyldighet avseende barn som far illa. I förslaget 
påpekas att det inte förekommer någon behandling på Siri och att nämnden säkerställer det 
fortlöpande kvalitets- och utvecklingssäkringen på Siri genom tydliga krav på uppdraget och årlig 
uppföljning av hur uppdraget följts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



11(23) 

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: 2012-11-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§227 

Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och 
föreningslivet 
NHO-2012-0169.02 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande ti l l äldrenämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Äldrenämnden hemställer om nämndens för hälsa och omsorg yttrande i rubricerat ärende. Ett 
arbete har sedan 2010 pågått med att utveckla en lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun 
och föreningslivet. Ett förslag t i l l lokal överenskommelse är nu framtagen och äldrenämnden vill ha 
synpunkter på förslaget för att efter utvärdering av remissförfarandet presentera ett slutgiltigt 
förslag i december. 

I förslag ti l l yttrande tillstyrks förslaget ti l l lokal överenskommelse. 

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: 2012-1 1-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§228 

Ansökan och rapport - Ökad 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 1 och lägga dem til l handlingarna, 

att bevilja HSO i Uppsala kommun 265 000 kr i tillgänglighetsmedel för "Ökad kunskap om 
kognitivt stöd - en fråga om tillgänglighet" år 2, och 

att projektet återrapporteras med en fullständig och tydlig utvärdering utifrån de mål och krav som 
ställts upp. Utvärderingen ska rapporteras i kommunala handikapprådet och i nämnden för 
hälsa och omsorg senast i december 2013. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-3Ifrån kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

HSO i Uppsala kommun har ansökt 265 000 kr för år 2 av projektet "Ökad kunskap om kognitivt 
stöd - en fråga om tillgänglighet". Syftet med projektet är att öka kunskapen i samhället om 
kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel. Målet är att informera personer med psykisk 
funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar om kognitiva hjälpmedel samt sprida 
kunskap om smarta vardagslösningar och enkla hjälpmedel. Kognitiva hjälpmedel är något som 
förskrivs både av kommunen och landstinget (för personer under 21 år). Det är dock många som 
inte har kännedom om att det finns kognitiva hjälpmedel att få. 

Justerandes sign 

UK, 
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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-22 

§229 

Förändringar i statsbidrag inom området utvecklingsmedel för 
kvinnojoursverksamheter - beslutsunderlag 
NHO-2012-0088.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga rapporten ti l l handlingarna och att återkomma i ärendet. 

Ärendet 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föredrar ärendet. 
Nämnden beslutade i maj 2012 att uppdra til l kontoret att närmare utreda konsekvenserna av 
förändringarna i statsbidrag för kvinnojoursverksamheter och att kontoret skulle återkomma med ett 
beslutsunderlag. Ärendet diskuterades på nämndens arbetsutskott 25 september och 
återremitterades. Kontoret fick i uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för verksamhets- eller 
samverkansbidrag, direktupphandling, avtal samt idéburet och offentligt partnerskap. 

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: 2012-11-22 

§230 

Yttrande över motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om 
ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersvåld 
NHO-2012-0150.33 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Reservationer 

Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för eget yrkande enligt bilaga 9. 
Fredrik Leijerstam (MP) lämnar ersättaryttrande enligt bilaga 9. 
Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motionen av Malena Ranch och Maria 
Gardefjäll (båda MP) om ökade kunskaper och förbyggande arbete mot hedersvåld. 

I förslag t i l l yttrande pekas på vikten av ökade kunskaper och förebyggande verksamhet mot 
hedersrelaterat våld och att arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld är inkluderat i nämndens 
pågående utvecklingsarbete inom området våld i nära relationer. 

Yrkande 

Malena Ranch (MP) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen. 

Martin Wisell (KD) yrkar bifall t i l l kontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Malena Ranchs yrkande och dels på Martin Wisells yrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Martin Wisells yrkande. 

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: 2012-11-22 

§231 

Uppföljning bostad med särskild service LSS - Byggmästargatan 3 
NHO-2012-0065.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-14 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret har genomfört en planerad avtalsuppföljning vid Byggmästargatan 3A, bostad med 
särskild service enligt LSS. Verksamheten drivs av Vård & bildning och ingår i uppdraget ti l l 
Styrelsen för Vård & bildning 2012. Uppföljningen syftade ti l l att se hur utföraren uppfyller 
villkoren i avtalet. 

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: 2012-11-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§232 

Fråga gällande meddelarfrihet 
NHO-2012-0177 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avvakta pågående nationell utredning kring meddelarskydd innan kontoret lämnar 
förslag t i l l nämnden om införande av meddelarskydd för privatanställda i offentligt 
finansierad verksamhet. 

Reservationer 
Malena Ranch (MP), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S) och Yasmin Hussein (S) reserverar sig mot 
beslutet t i l l förmån för Malena Ranchs yrkande. 
Liza Boethius (V) lämnar reservation och särskilt yttrande bilaga 10. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-30 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg beslöt 2012-10-03 att uppdra åt kontoret att utreda möjlighet att 
införa meddelarskydd. Kontoret föreslår nämnden att avvakta den nationella utredning som pågår 
kring meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. 

Yrkande 
Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Ove Hjorth (S) "att uppdra ti l l kontoret att presentera en 
modell för krav på meddelarfrihet och meddelarskydd i förfrågningsunderlagen". 

Ordföranden yrkar bifall t i l l liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels liggande förslag och dels på Malena Ranchs yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 

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: 2012-11-22 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på liggande förslag röstar ja och den som röstar på Malena Ranchs (MP) yrkande 
röstar nej. 

Med 5 ja-röster och ordförandens utslagsröst mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med 
liggande förslag. 

Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kj elsson (M), Barbro Möller 
(C), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M) ordförande. 

Benny Lindholm (FP) avstår från att rösta. 

Nej-röster avges av Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Yasmin Hussein (S), Malena Ranch (MP) och 
Liza Boethius (V). 

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: 2012-11-22 

§233 

Förslag till sammanträdestider 2013 
VFN-2011-0179.00 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2013 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning 
Kontoret har utformat förslag t i l l sammanträdestider för nämnden och dess arbetsutskott. 

Nämnd Arbetsutskott 
17januari kl . 15.00 7 januari 

28 februari 18 februari 

4 april 25 mars 

2 maj 22 april 

13 juni 3 juni 

29 augusti 19 augusti 

3 oktober 23 september 

24 oktober 14 oktober 

28 november " 18 november 

19 december " 9 december 

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: 2012-11-22 

§234 

Val av ersättare till förstärkt arbetsutskott 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att återremittera ärendet ti l l nämnden i december. 

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: 2012-11-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§235 

Skrivelse till nämnden för hälsa och omsorg från miljöpartiet de gröna 
angående Utveckling av avtalsuppföljning 
NHO-2012-0175.01 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avslå skrivelsen från Miljöpartiet de gröna. 

Reservationer 

Malena Ranch (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet t i l l förmån för egen skrivelse, bilaga 11. 

Ärendet 

Skrivelse har inkommit till nämnden från miljöpartiet de gröna om "Utveckling av 
avtalsuppfölj ning" 
Skiivelsen behandlades på arbetsutskottet 2012-11-12 och där beslutades det att skrivelsen skulle gå 
vidare t i l l nämnden för beslut. 
Yrkande 

Martin Wisell (KD) och Gunvor Nicander-Ekström (M) yrkar avslag på skiivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Malena Ranchs skrivelse och 
finner att nämnden beslutar att avslå skrivelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

5^- W46 



21(23) 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11 -22 

§236 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 2012-10-22 från majoriteten 

Ordföranden anmäler att majoriteten har haft särskild aktivitet i partigrupp 2012-10-22. 

§237 

Anmälan av nämndens protokoll 2012-10-03 och 2012-10-23 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§238 

Anmälan av protokoll från individutskottet 2012-09-19 och 2012-10-24 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

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: 2012-11-22 

§239 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2012-09-07, 2012-09-
14, 2012-09-20 och 2012-10-01 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§240 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm 
NHO-2012-0035.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

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: 2012-11-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§241 

Inbjudan från Club Lindormen 

Liza Boethius (V) informerar om att hon ska besöka Club Lindormen 27 november 2012 med 
anledning av inbjudan som inkommit från Club Lindormen ti l l alla i nämnden för hälsa och omsorg. 

Kontoret informerar om att kontakt kommer att tas med personerna som står bakom inbjudan med 
anledning av det arbete som påbörjats gällande träffpunkterna. 

§242 

Behandling av våldsutövare 

Kontoret rapporterar att samtal kommer att ske med MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer 
om det fortsatta arbetet. En utredning pågår där MVU deltar. 
Kontoret återkommer i december med en rapportering om har arbetet går med frågan om 
behandling av våldsutövare. 

§243 

Skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna i nämnden för 
hälsa och omsorg om Utökat styrdokument för familjefrid 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att skrivelsen bereds i arbetsutskottet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande och ersättaryttrande gällande ärende 3.02, 3.03 och 3.04 

Nämnden för hälsa och omsorgs växande underskott har föranlett ett större arbete för att 

nå en ekonomi i balans. Det är bra! God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att 

kunna garantera och upprätthålla trygghet och välfärd för Uppsalas medborgare. 

Bland de föreslagna åtgärderna finns en andel som rubriceras som "icke lagstadgade 

verksamheter". Dessa är i praktiken viktiga förebyggande insatser och verksamheter som i 

förlängningen minskar nämndens utgifter. Besparingar av denna karaktär drabbar 

brukarna på ett sätt som försämrar livet för många. 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutade även att minska på bidragen till handikapp- och 

de sociala föreningarna med drygt 600 000 kronor. En konsekvens av detta beslut är bland 

annat att att Länkarna och Kamratföreningen Länken blir helt utan bidrag. Båda 

föreningarna hjälper alkoholister till ett liv fritt från missbruk. 

Socialdemokraterna ser allvarligt på att neddragningar inom förebyggande verksamhet 

rubriceras som besparingar. Detta är både cyniskt och ekonomiskt oansvarigt! 

Vi menar att en hållbar politik, en god ekonomisk hushållning och hänsyn till brukarnas 

villkor och vardag kräver att den förebyggande verksamheten värnas. Utifrån detta 

perspektiv menar vi att nämndens beslut om besparingar inom "icke lagstadgade 

verksamheter" är felaktigt. 

Uppsala den 26 november 2012 
Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Huse'n (S) 
Yasmin Hussein (S) 



Reservation och ersättaryttrande ärende 3.02 Analys och konsekvens
beskrivning av besparingsåtgärder för att få en ekonomi i balans 

Miljöpartiet reserverar sig mot nämndens beslut "att minska kostnaderna för de ej 

lagstadgade verksamheterna enligt förslag... " t i l l förmån för vårt yrkande att avslå den att-

satsen. 

Nämnden står inför ett ekonomiskt läge som vi , precis som resten av nämnden, ser allvarligt 

på. Det var bra att få ett underlag från kontoret för Hälsa, vård och omsorg där 

konsekvenserna tydligt beskrivs för nedskärningar i icke lagstadgade verksamheter. För 

Miljöpartiet blir det tydligt att den typen av kortsiktiga och förhastade besparingar riskerar att 

direkt få stora konsekvenser för verksamheter som är viktiga för nämndens måluppfyllelse, 

men också stora, negativa konsekvenser för nämnden och Uppsalas invånare på sikt. 

En bidragande orsak ti l l att NHO, liksom flera nämnder, har en ansträngd ekonomi, är att | 

majoriteten i kommunfullmäktige antog en kompletterande budget sent under 2011, där man 

tog fram osthyveln och beslutade om en 1-procentig besparing för alla nämnder. Miljöpartiet 

kritiserade detta starkt eftersom vi menar att vi måste låta politiska prioriteringar och inte 

godtycklighet styra kommunens utveckling. Nämnderna har hanterat besparingskravet på 

olika sätt med med olika framförhållning och väsentligt olika förutsättningar. Miljöpartiet 

anser att det i stället skulle ha tagits beslut i kommunfullmäktige så att det också hade varit 

möjligt att justera budgeten mellan olika nämnder. 

V i tycker att det är viktigt att nämnderna inte sparar på fel sätt. Det är mycket viktigt att det 

förebyggande arbetet i de sociala nämnderna inte får stryka på foten i besparingsiver, 

eftersom det riskerar att ge kommunen ökade kostnader både direkt och på längre sikt. 

Många av nämnden icke lagstadgade verksamheter. Många av nämnden icke lagstadgade 

verksamheter bör betraktas som sociala investeringar, och utan dem riskerar kommunens 

kostnader på lång sikt att istället stiga. Besparingar inom nämndens område måste göras på 

rätt sätt. V i la därför ett eget förslag t i l l beslut när frågan behandlades av nämnden: 

Att ge kontoret i uppdrag at ta fram ett förslag till besparingsåtgärder genom undvikande av beslut 
som leder till böter och avgifter samt minskat dubbelarbete mellan produktions- och 
uppdragsnämnderna. 

Det är viktigt att nämnderna driver verksamheten så att en ekonomi i balans uppnås. V i anser 

dock att inriktningsmålen i kommunenens FVE är lika viktiga i styrningen av verksamheten. 

Även om MP inte sympatiserar t i l l fullo med de inriktningsmål och effektmål majoriteten har 

beslutat om, så menar vi att principen bör vara att man inte sänker kvaliteten i verksamheterna 

för att uppnå en budget i balans. Det riskerar tyvärr att bli konsekvensen av de beslut som 

fattades av majoriteten i nämnden. 

Malena Ranch (MP) Fredrik Leijerstam (MP) 



Vänsterpartiet 

NHO 121122 

Reservation och särskilt yttrande i ärende 3.02 - Analys och 
konsekvensbeskrivning av besparingsåtgärder för att få en 
ekonomi i balans 

Jag reserverar mig ti l l förmån för eget yrkande (tillsammans med miljöpartiet): avslag på 3:e 
att-satsen som lyder: att minska kostnaderna för de ej lagstadgande verksamheterna enligt 
förslag, med undantag av musikpub, omskostnadsersättning ledsagarservice och råd- och 
behandlingsenheten t i l l fömån för: 

att - inga av de beslutade neddragningarna skall införas. 

att (tillsammans med MP och S) ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag ti l l 
besparingsåtgärder genom undvikande av beslut som leder t i l l böter och avgifter samt minskat 
dubbelarbete mellan produktions- och uppdragsnämnder. 

HSO 
De har i detta ärende ej blivit tillfrågade. De påpekar att många av förslagen strider mot FNs 
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att de 
strider mot intentionerna i LSS och SoL. De tar i sin skrivelse upp frågor som Hab-ersättning, 
bassängträning, Lusthuset, Handicapbidrag och tillgänglighetsmedel. 

Nedan tas några av vänsterpartiets synpunkter upp: 

Helheten 
De beslutade förändringarna handlar om ca 1 500 000 kr på en budget på över 1 miljard 
kronor. Det finns också med kostnader som beslutats som inte kommer att genomföras. 
Dessutom finns i den konsekvensanalys kontoret tagit fram ytterligare nedskärningar som kan 
komma att bli under 2013, efter t ex olika utredningar. Omfattningen av dessa vet vi inte idag. 
De beslutade förändringarna handlar om promille och får mycket större konsekvenser för 
många medborgare än den lilla summan på 1,5 miljoner på en budget på över 1 miljard. 
Vänsterpartiet har i sina budgetar för 2012 och 2013 mer medel avsatta t i l l nämnden, för 2013 
handlar det om 17 miljoner, för 2012 mer än så. 

Klyftorna mellan de som har en funktionsnedsättning och de som inte har det kommer att öka 
ytterligare. Det minskar deras möjligheter ti l l delaktighet i samhället, med ökade isolering 
som en följd. 

Det kan visa sig att dessa och kommande nedskärningar kommer att bli dyrare för nämnden i 
slutändan. 



Halvvägshus contra Bostad först 
Beslut om att avsätta medel ti l l ett halvvägshus togs i IVE:n 2010. Det har hela tiden skjutits 
upp. Hur länge kan man på detta sätt obstruera mot ett av KF antaget beslut. Det är en 
självklarhet att införandet av ett halvvägshus skall komma före projektet bostad först, de båda 
besluten vänder sig i stor utsträckning t i l l samma målgrupp. 

Habersättningen 
Här har i IYEn tagits upp att den skall höjas, kommunalrådet Mohammad Hassan har sagt i 
KF att det skall höjas och i nämndens uppdragsplan för 2013 är det ett av nämndens åtagande. 
för att genomföra sin politik. Med att detta tagits upp och lovats vid flera tillfällen så måste 
det ses som ett löfte. Ett löfte är ett löfte - har man inte råd då får man tillsätta mer medel. Att 
bortförklara att inte genomföra detta löfte ökar inte medborgarnas trovärdighet inför 
politikerna. 

Tillgänglighetsmedel 
Nämnden har en budget för 2 012 på 2 miljoner kronor och har utbetalat 476 miljoner. Här 
handlar det om människors möjligheter att delta i samhällslivet på samma villkor som de som 
ej har en funktionsnedsättning. Trots att budget för detta område ej utnyttjats fullt ut 2012 
skall tillgänglighetsmedlen minskas t i l l 500 000 kr för 2013. 

Bidrag till handikappföreningar och sociala föreningar 
Se reservation och särskilt yttrande i respektive ärende i detta protokoll 

Uppsala 22 november 2012 

Liza Boethius (V) 



/ 

Särskilt yttrande ärende 3.03 Bidrag för handikappföreningar 2013 

Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet om bidrag ti l l handikappföreningarna, då vi inte 
accepterar grundförutsättningarna för hur ärendet hanterades. 

De 35 handikappföreningarna som ansökt om medel bedriver en väldigt viktig verksamhet -
både med sociala aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar och för deras anhöriga 
och närstående och för att verka för samma målgruppers rättigheter. 

Under ärende 3.02 fattade alliansen beslut om att göra besparingar i den ej lagstadgade 
verksamheten - därtill hör bidrag til l handikappföreningarna. Summan att fördela t i l l 
föreningarna har sänkts med 10% för 2013 jämfört med 2012. V i menar att det är helt fel sätt 
att göra besparingar. V i hänvisar t i l l vår reservation i ärende 3.02 

V i vi l l därför inte medverka i beslutet. 

För Miljöpartiet 

Malena Ranch 
Fredrik Leijerstam 



Vänsterpartiet 

NHO 121122 

Särskilt yttrande i ärende 3.03 

Bidrag till Handkappföreningar 2013 

Vänsterpartiet deltar ej i detta beslut. Majoriteten får ensam ta ansvaret för detta beslut. 

Istället för att öka bidragen til l handikappföreningarna som har gjorts de senaste åren med 
1,5%, så väljer majoriteten att sänka totalsumman med 10%. 

Det rör sig här om småsummor för nämnden, men summor som har stor ekonomisk betydelse 
för handikappföreningarna och deras verksamheter. På en budget om över 1 miljard kronor så 
är bidragen ti l l handikappföreningarna 3 miljoner kronor! 

De minskade bidragen kan, förutom negativa konsekvenser för medborgare som nämnden har 
ansvar för, visa sig blir dyrare för nämnden i längden. Föreningarna kommer ej att ha 
möjlighet ti l l samma nivå på sina verksamheter. Det drabbar både de som är aktiva i 
verksamheterna och de som deltar i det som anordnas. 

Personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet t i l l mer aktivt deltagande i 
samhällslivet inte tvärtom. Genom dessa beslut så går man emot både andan i LSS och SoL 
såväl som FNs deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Vänsterpartiet har i sin budget för år 2013 17 miljoner kronor mer t i l l NHO, varför det med 
vänsterpartiets budget inte skulle behöva bli några nedskärningar, det skulle istället innebära 
en utökning av bidragen. 

Uppsala 22 november 2012 

Liza Boethius (V) 



Särskilt yttrande ärende 3.04 Bidrag till sociala föreningar 2013 

Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet om bidrag ti l l de sociala föreningarna, då vi inte 
accepterar grundförutsättningarna för hur ärendet hanterades. 

Under ärende 3.02 fattade alliansen beslut om att göra besparingar i den ej lagstadgade 
verksamheten - därtill hör bidrag til l de sociala föreningarna. Summan att fördela ti l l 
föreningarna har sänkts med 10% för 2013 jämfört med 2012. V i menar att det är helt fel sätt 
att göra besparingar. V i hänvisar ti l l vår reservation i ärende 3.02. 

Vi vil l därför inte medverka i beslutet. 

För Miljöpartiet 

Malena Ranch 
Fredrik Leijerstam 

til UzS 



Vänsterpartiet 

NHO 121122 

Särskilt yttrande i ärende 3.04 

Bidrag till sociala föreningar 2013 

Vänsterpartiet deltar ej i detta beslut. Majoriteten får ensam ta ansvaret för detta beslut. 

Istället för att öka bidragen t i l l de sociala föreningarna som har gjorts de senaste åren med 
1,5%, så väljer majoriteten att sänka totalsumman med 10%. 

Det rör sig här om småsummor för nämnden, men summor som har stor ekonomisk betydelse 
för föreningarna och deras verksamheter. 

De minskade bidragen kan, förutom negativa konsekvenser för medborgare som nämnden har 
ansvar för, visa sig blir dyrare för nämnden i längden. Det arbete de sociala föreningarna utför 
handlar i stor utsträckning om förebyggande socialt arbete. Föreningarna kommer ej att ha 
möjlighet t i l l samma nivå på sina verksamheter. Det drabbar både de som är aktiva i 
verksamheterna och de som deltar i det som anordnas. 

Några kommentarer för vänsterpartiet: 

Bidrag till de 2 länkrörelserna 
Dessa bidrag som tidigare uppgått t i l l 70 000 kr vardera dras helt in. Länkrörelsen i Sverige 
har och har haft i många, många år, stor betydelse för personer med alkoholberoende. De har 
stått för en social verksamhet med mycken gemenskap, ja de har ofta byggt upp sitt liv i 
nykterhet med denna gemenskap. De har också ett eget program för tillfrisknande. Att dra 
undan benen för dem på det här sättet kan betyda ökad isolering och med kanske återfall i 
missbruk. 

Bidrag till KRIS och Unga KRIS 
KRIS har för 2013 fått sitt bidrag sänkt med 50 000 kr. Man förklarar detta med att Unga 
KRIS fått bidrag för första gången i år. Unga KRIS har beviljats 30 000. Det blir alltså en 
nedskärning med 20 000. Dessa föreningar riktar sig t i l l grupper nämnden beslutat sig för att 
prioritera, unga med missbruk och kriminalitet. De är också föreningar som har som sin 
huvudsakliga uppgift att människor skall lämna sitt destruktiva liv i missbruk och kriminalitet 
bakom sig. KRIS och Unga KRIS har mycket större möjlighet att bistå människor som dömts 
för brott att lämna denna bana än många av samhällets övriga insatser. Framför allt Unga 

ve- M 



KRIS medlemmar lyssnar ungdomar i riskzonen för kriminalitet t i l l på ett helt annat sätt än 
övriga vuxenvärlden. Dessa föreningar borde mot bakgrund av detta få ett mycket större 
bidrag. 

MVU 
Deras verksamhet är en helt professionell verksamhet. Deras arbete är i det svenska samhället 
prioriterat, att bistå människor, och då framför allt män, att förstå sitt våldsamma beteende 
och vilja ha och få behandling för detta. Kommunen har här i dagsläget ingen egen eller 
upphandlad verksamhet. MVUs verksamhet har i många år levt ett osäkert liv på bidrag från 
olika håll. De skall de inte behöva leva ett så osäkert liv. 

Vänsterpartiet har i sin budget för år 2013 17 miljoner kronor mer t i l l NHO, varför det med 
vänsterpartiets budget inte skulle behöva bli några nedskärningar, det skulle istället innebära 
en utökning av bidragen. 

Uppsala 22 november 2012 

Liza Boethius (V) 



NHO 121122 

Reservation och särskilt yttrande i ärende 3.05 
Boendeplan 2013 - 2016 

Vänsterpartiet reserverar sig på följande punkter t i l l förmån för eget yrkande 

1. Ramupphandling av så kallad egenregi där producenten tillhandahåller såväl 
bostäder och lokaler som själva insatsen 
Detta skall nämnden inte införa. Det innebär att om en producent missköter sig så att 
nämnden inte kan låta producenten fortsätta verksamheten, så måste man flytta på alla 
de boende. Förmodligen blir det ti l l olika boenden. Idag så får en annan producent ta 
över verksamheten och personen får bo kvar i sin trygga miljö med möjlighet t i 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. 

2. Utreda införandet av ett kommunalt bostadstillägg 
I boendeplanen problematiserar man detta med att bostäder med särskild service, 
framför allt i nyproduktionen, kan komma att bli så dyra att brukare inte har råd att bo 
där. Det finns en begränsning i storleken på bostadstillägget. 
Många personer med funktionsnedsättning har en dålig ekonomi som de inte heller 
kan påverka. Framförallt gäller det personer som har uppburit aktivitets- och 
sjukersättning sedan barnsben. De lever ofta under socialbidragsnivån. Socialbidraget 
är tänkt att vara en tillfällig lösning för de som uppbär det. Här handlar det om 
personer som lever på denna nivå hela livet. Detta är inte mänskligt! Det är möjligt för 
kommuner att utforma och bevilja ett eget kommunalt bostadstillägg. Det finns flera 
kommuner som gör det. 

3. Beslut enligt LSS skall inte omvandlas till ett SoL-beslut 
Detta kan inte anses sjå i samklang med lagstiftningen. Har man bedömts tillhöra en 
personkrets inom LSS så upphör inte detta bara för att man blivit äldre. 

Uppsala 22 november 2012 

Liza Boethius (V) 



\2 / 7 C? 1 ( 

Reservation och ersättaryttrande ärende 3.11 Remiss gällande motion av Malena 

Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om ökade kunskaper och förebyggande 

arbete mot hedervåld 

V i reserverar oss mot nämndens beslut om yttrande t i l l förmån för att nämnden ska tillstyrka 

motionen. 

I svaret lyfter nämnden fram Uppsala kommuns allmänna arbete med våld i nära relationer i 

form av bland annat arbetet vid Nexus, den samordnande funktionen och den plan för 

kvinnofrid som är under framtagande. I motionen lyfter också vi i MP fram att det pågår flera 

bra satsningar inom området. Motionen handlar om att vi v i l l höja ambitionsnivån och 

omfattningen inom arbetet. 

Miljöpartiet håller med NHO om att arbetet mot hedersrelaterat våld med fördel kan bedrivas 

som en del av kommunens övriga arbete mot våld i nära relationer. Ti l l vissa delar liknar 

hedersrelaterat förtryck och våld andra typer av våld i nära relationer, t i l l andra delar krävs en 

annan förståelse både för att kunna förebygga våldet och att ge ett bra stöd t i l l den som utsätts 

för det. Miljöpartiet är alltså inte ute efter någon särlösning som inte stämmer överens med 

kommunens övriga arbete. V i ser stora fördelar med att en satsning på arbete mot 

hedersrelaterat förtryck och våld sker genom en förstärkning av befintlig verksamhet för att 

nyttja den kompetens och de kanaler som finns där. 

Vad gäller handlingsplanen som nämns i svaret, anser MP att hedersrelaterat förtryck och våld 

ska inkluderas i kommunens övergripande handlingsplan. NHO är missvisande i sitt svar när 

man hänvisar t i l l en plan som är under framtagande. Idag finns dock ingen handlingsplan. V i 

vet inte heller hur övergripande respektive detaljerade planen kommer att vara, inte heller om 

den kommer att gälla NHO:s verksamhetsområde eller vara kommunövergripande. Den. 

tidigare handlingsplanen, som gick ut 2011, innehöll inga konkreta exempel och åtgärder, 

utan var snarare ett övergripande dokument. MP vi l l se en handlingsplan som inrymmer 

konkreta och mätbara mål för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det finns det inte i Uppsala kommun idag. 

MP är naturligtvis medvetna om att det finns en samordnare för våld i nära relationer i 

Uppsala. I motionen framgår att det inte i första hand är någon som har titeln som efterfrågas, 

utan någon som har tiden och arbetsbeskrivningen att arbeta med utbildning och uppföljning 

inom området. Det berörs inte i NHO:s remissvar. 

V i ser positivt på att det idag pågår en utredning om vilka utbildningsbehov som finns. 

Motionen är skriven utifrån det faktum att det är 4 år sedan den senaste utbildningen t i l l 

personal inom socialtjänsten genomfördes som hade fokus på hedersrelaterat våld och 

förtryck. Inom socialtjänsten och i viss mån skolan, är personalomsättningen stor. 

Hedersrelaterat förtryck och våld är ett kunskapsområde i snabb utveckling. V i vill därför att 

kommunen ska ha kontinuerliga utbildningsinsatser. Det är positivt att det nu planeras in 

utbildningsinsatser. V i vi l l betona vikten av att det avsätts tid och resurser för att genomföra 

och följa upp utbildningarna. 



V i ser också positivt på att NHO nu, efter initiativ från MP, S och V nu utreder möjligheten 

t i l l deltagande i kommunsamverkan Kompotten. 

Det är positivt att det pågår satsningar och projekt i Uppsala inom området hedersrelaterat 

förtryck och våld. Med vår motion vill vi höja ambitionsnivån och få upp frågan i det politiska 

medvetandet. Alla som idag lever under extrem social kontroll vet att det behövs. 

För Miljöpartiet de gröna i Nämnden för hälsa och omsorg 

Malena Ranch 

Fredrik Leijerstam 
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Reservation och särskilt yttrande i ärende 3.13 
Fråga angående meddelarfrihet 

Vänsterpartiet reserverar sig ti l l förmån för 

att krav på meddelarfrihet och meddelarskydd skall skrivas in i nämndens kommande 
förfrågningsunderlag så att samma krav ställs på både kommunala och privata utförare 

Bakgrunden til l detta ställningstagande är: 

1. Det är möjligt enligt lag att göra detta 
2. Andra kommuner och landsting har förfarit på detta sätt 
3. Carema och något annat privat bolag har garanterat sina anställda detta 

Av ovanstående framgår att det är möjligt att genomföra detta. Varför väljer då nämnden att 
säga nej till att meddelarfrihet och meddelarskydd skall gälla även för de som arbetar hos av 
nämnden kontrakterade privata utförare? Att gömma sig bakom att man skall vänta på en 
statlig utrednings resultat är inte en hållbar förklaring. Och något annat svar har inte givits. Så 
tanken blir att något intresse inte finns hos den borgerliga majoriteten i nämnden. Och det är 
illa. 

Ty detta handlar bland annat om tryggheten för de som beviljats bistånd av nämnden, att de 
och deras företrädare kan vara trygga i att allt görs för nämnden skall få all kunskap som går 
att få om hur nämndens brukare har det, framför allt med tanke på att eventuella 
missförhållanden skall få alla möjligheter att komma fram. 

Samma villkor skall gälla för skattefinansierad verksamhet, vare sig den drivs av privata eller 
kommunala utförare. Vari finns logiken att olika regler skall gälla? Framför allt om det gäller 
att den privata sidan gynnas av någon regel. Det är brukarnas intressen nämnden skall ta 
tillvara, inte privata företags. 

Uppsala 22 november 2012 

Liza Boethius (V) 



Reservation ärende 3.16 Skrivelse till NHO från MP angående "Utveckling av 
avtalsuppföljningar" 

Jag reserverar mig mot nämndens beslut att avslå skrivelsen. Miljöpartiet tar upp två viktiga 
frågor i skrivelsen som båda gäller utveckling av avtalsuppföljningar inom nämndens område. 
Det ena är frågan om kombinerade avtals- och individuppföljningar. Det är en modell som 
redan används av äldrenämnden och är således något som borde passa även för nämndens 
verksamhetsområden. Miljöpartiet ser fördelar med att se över vilka möjligheter som finns att 
integrera den uppföljning som sker av avdelningen för avtal och uppföljning och avdelningen 
för individuellt stöd. En sådan utveckling av arbetet skulle inte innebära några ökade 
kostnader för nämnden, men på ett bra sätt utveckla arbetet. 

Den andra frågan rör att vi som ett komplement till de avtalsuppföljningar som genomförs 
idag vil l att nämnden ser över hur brukarrevisioner kan vara en del av nämndens kvalitets-
och uppföljningsarbete. Brukarinflytande i form av exempelvis brukarrevisioner är ett område 
som diskuteras både nationellt och i andra kommuner och landsting - självklart är det något 
som även borde användas av en nämnd som behandlar SoL och LSS ti l l personer med 
funktionsnedsättning! 

Jag reserverar mig mot beslutet t i l l förmån för bifall t i l l skrivelsens två att-satser. 

Malena Ranch (MP) 

2e vice ordförande Nämnden för hälsa och omsorg 


